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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 المقدمة
ما  رارو   ّللَ ، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بااّللَ إن الحمد 

ضال  فاال لاه، وما  ي   فال مضاَ   ّللَ سيئات أعمالنا، م  يهده اأنفسنا، و
وحااده إ رااري، لااه، وأرااهد أن  ّللَ هااا ل لااه، وأرااهد أن إ إلااه إإ ا
وماا   ،وأ ااحابه ،وعلااى هلااه ،عليااه ّللَ محمااداع عهااده و سااوله،  االى ا

 :أما بعد. م تسليماع كثيراع تهعهم بإحسان إلى يوم الدي ، وسل  

 والرسول العظيم  ،و اع النهي الكريم<في  فهذه  سالة مختصرة

، ووإ تاااه،  ال اااة نساااي النهاااي  :، بيناااي فياااه با تصاااا >ألمتاااه
و يااار أعمالاااه، وو اعاااه ألمتاااه فاااي  ،وجهاااا ه ،واجتهاااا ه ووظيفتاااه،

عرفات، ومنى، والمديناة، وو اعاه ليحيااا واألماوات، وو ااياه فاي 
وو اعاه  ،ألمتاهتل، المواضع، ثم بداياة مرضاه، واراتدا ه، وو ااياه 

لهااام عناااد احتضاااا ه، وا تياااا ه الرفياااا األعلاااى، وأناااه ماااات راااهيداع، 
ومصاايهة المساالمي  بموتااه، وميراثااه، ثاام حقوهااه علااى أمتااه، وذكاارت 

والعظات المستنهطة في ه ر ك  مهحا   ،والعهر ،والفوائد ،الد وس
 .م  هذه المهاح 

 ؛اني المسالمي وإل و ،ا ليأسأل أن يجعله عمالع مقهوإع نافعع  ّللَ وا
ااوأن يعل  , والقااا   عليااه ،ذلاا، فإنااه ولااي   اا, ا مااا ينفعنااامنااا جميعع ا ويوف 
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 ّللَ و االى ا. جميااع المساالمي  إلااى اإهتااداا بهاادل ساايد المرساالي 
 ،وإمامناا ،ناانهي    ؛و يرتاه ما   لقاه ،وبا ك على عهده و سوله ،موسل  

م وساال   ،هوعلااى هلااه وأ ااحاب ،ّللَ وحهيهنااا محمااد باا  عهااد ا ،وهاادوتنا
 .اا كثيرع تسليمع 

 المؤلف
 هـ12/3/2121حرر في ليلة الخميس 
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 خالصة نسبه ووظيفته : المبحث األول
 باا  عهااد  ،باا  هاراام ،باا  عهااد المطلااي ،ّللَ هااو محمااد باا  عهااد ا

ااا ،بااا  هصاااي ،مناااا   بااا   ،بااا  لااا ل ،بااا  كعاااي ،بااا  مااارة ،بالا بااا  ك 
ااباا  ف   ،غالااي باا   ،يمااةباا     ،باا  كنانااة ،باا  النضاار ،باا  مالاا، ،ره 
، فهاو (1)با  عادنان ،با  معاد   ،با  نا ا  ،ضاربا  م   ،ب  إليااس ،مد كة

عليه الصاالة والساالم ما  هاريق، وهاريق ما  العارب، والعارب ما  
ذ يااااة إسااااماعي  باااا  إبااااراهيم عليااااه وعلااااى نهينااااا أفضاااا  الصااااالة 

 .(2)والسالم
 (4)ثنااي يااوم اإل (3)عااام الفياا  بمكااة فااي رااهر  بيااع األول ولااد 

                                                 

  ببت  الدتث ب   7/211  كحتا  ماابتا اصارتار   تا  مبلتب الابت  مع الفتح، البخاري  (1)
 .3582ربم 

 .2/2    وسيرة ا ن هشام1/298  البثا ة والاها ة ال ن كثير: إلى آدم ااظر اسا الاب   (2)

عتام الفيت   ت   تهر ر يتع اصود  وبتث اهت   ل تهم  هذا هو الردي، المشتهور ناتو ولتث  (3)
 .12ص   تهذ ا السيرة لإلمام الاووي: جماع على ذلك  ااظراإل

  مستلم  ((د علت   ات    يو ولتث  و يتو ن  )) :حياما سئ  عن صومو لهولو  ؛الحدث ث  يوم اإلثاين ثا ت (4)
 هيتت   تت  اليتتوم الثتتاا   وبيتت  :   نمتتا تدث تتث تتتار م اليتتوم   فيتتو عتتثة نبتتواد2211   تتربم 1/512

لستتبلة عشتتر  وبيتت   تت  الثتتاا  عشتتر  وبيتت   يتتر ذلتتك  ون تتهر ونبتتر  :  لثمتتا،   وبيتت  للشتتر  وبيتت
ناو ولث لثمتا،  م تين متن ر يتع اصود  ورجدتو ا تن عبتث البتر عتن نصتدا  : اصود: اصبواد بوال،

ناتو ولتث  ت  الثتاا  عشتر : الهتود الثتاا . >هتو نثبتت<:   وبتاد1/112البثا ة والاها تة  : ااظر. الحار م
  1/112 ،>وهتذا هتتو المشتهور عاتث ال مهتتور< : تتة والاها تةاا تتن كثيتر  ت  البث متن ر يتع اصود  بتاد
 . 2/272سيرة ا ن هشام  : ااظر. وج م  و ا ن إسداق
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لااه ماا  العماار ثااالس وسااتون ساانة، و ، وتااوفي (1)م175الموافااا 
اا ةأ بعااون ههاا  النهااوة، وثالثاا: منهااا ااوعشاارون نهي   هرأ،إباا ئا اع  سااوإع، ن ه  
بالنااذا ة  ّللَ بعثااه ا  ساا  بالماادثر، وبلااده مكااة، وهاااجر إلااى المدينااة،وأ  

عا  الشاارك، وياادعو إلااى التوحيااد، أ ااذ علااى هااذا عشاار سااني  ياادعو 
اااره باااه إلاااى الساااماا، وفرضاااي علياااه إلاااى التوحياااد، وبعاااد العشااا ر ع 
اااى فاااي مكاااة ثاااالس ساااني ، وبعااادها أ  الصااالوات الخمااا ، و ااال   ر م 

اااأ   (2)باااالهجرة إلاااى المديناااة، فلماااا اساااتقر بالمديناااة ر بهقياااة رااارائع م 
صايام، والحا ، والجهاا ، واألذان، واألمار والال كااة، : مث  ،اإلسالم

ذا عشاار بااالمعرو  والنهااي عاا  المنكاار، وغياار ذلاا،، أ ااذ علااى هاا
أمتاه   يار إإ  َل  وهاذا  يناه، إ ،، و يناه باا   وبعدها تاوفي  ،سني 

نهاي  إ ، ها منه، وهو  اتم األنهياا والمرسالي إإ حذَ  ررَ  عليه، وإ
طاعتاه علاى الجا   ّللَ إلاى النااس كافاة، وافتار  ا ّللَ بعده، وهد بعثاه ا

 .(3)ن ، فم  أطاعه     الجنة، وم  عصاه     النا واإل
ن الااد وس والفوائااد والعهاار والعظااات فااي هااذا إ :وخالصتتة الهتتود

 :منها ،المهح  كثيرة

                                                 

 .83ص   الرحيق المخحوم: ااظر (1)
وحتثد   ل تهم  تاليوم الثتاا  عشتر   ثاين من  هر ر يع اصود وم اإل وص  إلى المث اة  (2)

 .7/111  الباري  ح،: من ر يع اصود  ااظر
 .71  78ص  للشيم مدمث  ن عبث الوها اصصود الثالثة : ااظر (3)
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 ، يااا  ماا   يااا  ماا   يااا ، فهااو أحساا  الناااس ن النهااي أ -5
و ياارهم نسااهاع، وأ جاال العااالمي  عقااالع، وأفضاا  الخلااا من لااة فااي 

 .الدنيا واآل رة، وأ فع الناس ذكراع، وأكثر األنهياا أتهاعاع يوم القيامة

الثااني  الياوم كا  عاام فاي ن إهامة اإحتفاإت بمولد النهي أ -2
لاام يفعاا  ذلاا، فااي  ألن النهااي  ؛عشاار ماا   بيااع األول بدعااة منكاارة

، وإ التاابعون لهام بإحساان حياته، ولام يفعلاه الصاحابة ما  بعاده 
فإن تحديد ميال  النهي باليوم الثااني  ؛ن المفضلة، ومع ذل،وفي القر

وحتاى ولاو ثهاي  ،م به، وإنما فيه  ال  ا ج  م ي  عشر م   بيع األول ل
متن نحتثف  ت  نمراتا هتذا )):  ولقولاه ؛فاإحتفال به بدعة لما تقادم

متن عمت  عمتالي لتي  )) :وفاي  واياة لمسالم ،(1)((لتي  ماتو  هتو رد ما
 .(2)((عليو نمراا  هو رد

نقاذ الناس م  إو هي الدعوة إلى التوحيد، ن وظيفة النهي أ -3
التوحياد، وما  ظلماات المعا اي والسايئات  إلى نو ظلمات الشرك 

الطاعاات واألعماال الصااالحات، وما  الجها  إلاى المعرفااة  إلاى ناو 
 .  ها منهأمته عليه، وإ رر إإ حذَ  والعلم، فال  ير إإ  َل 

 

                                                 

 .2725    ربم  ومسلم1197 ربم   البخاري  (1)

 رستتالة الحدتتذ ر متتن البتتثع لستتماحة  تتيخاا اللالمتتة عبتتث الل  تت   تتن عبتتث ا   ا تتن  تتا : ااظتتر  (2)
‘. 
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 جهاده واجتهاده وأخالقه : المبحث الثاني
مامـا  ي   كان  -2 َلَهتث  َكتاَ، ﴿ :لقولاه تعاالىقتـد  بـه  أسـو  وقـدو  واا

تتَر  َم ا خ  َيتتو  َ َوال  تتو ا   ج  َمتتن َكتتاَ، َ ر 
تتَوةة َحَستتَاةة لَ  تتود  ا    ن س  تت  َرس  َلك تتم    

ا يتتتري
َ َكث   ،رت هااادماهيصااالي حتاااى تفَطااا ؛ ولهاااذا كاااان (1)﴾َوَذَكتتتَر ا  

تقادم  لا، ماا ّللَ أتصانع هاذا وهاد غفار ا: فقيا  لاه ،وانتفخي وو ماي
 . (2)((ن ال نكو، عبثاي  كوراي )) :م  ذنه، وما تأ ر؟ هال

ى ثااالس ، و بمااا  اال  ي مــن الليــد  حــد  كعــر  ركعــةوكــان يصــل   -1
و بمااا  ،(4)ي الرواتااي اثنتااي عشاارة  كعااةوكااان يصاال   ،(3)عشاارة  كعااة

وي ياد  ،ي الضاحى أ باع  كعاات، وكاان يصال  (5)ها عشر  كعات ال  
ماا يقارب قارأ بفى فربماا  ال   ،، وكان يطي   االة الليا (6)ّللَ ما راا ا

، فكاان و  ه ما  الصاالة كا  (7)م   مسة أج اا في الركعة الواحدة
 .(8) كعة ةمنها الفرائض سهع عشر ،يوم وليلة أكثر م  أ بعي   كعة

                                                 

 .12 :سورة اصح ا   ا  ة  (1)
 .1529 ربم     ومسلم2232بم  ر  البخاري  (2)

 .737 ربم     ومسلم2217 ربم   البخاري  (3)

 .715 ربم   مسلم  (4)
 .2271 ربم     والبخاري719 ربم   مسلم  (5)

 .729 ربم   مسلم  (6)

 .771 ربم   مسلم  (7)
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 .(1) كعة
ى ويتحارَ  ،(2)ثالثاة أياام ما  كا  راهر وكان يصوم غيـر رماـان -3

، وكااان يصااوم رااعهان إإ هلاايالع، باا  كااان (3)ثنااي  والخمااي  اايام اإل
يصاوم  ، وكاان (5)ي في  يام سي م  راوال، و غَ (4)كله يصومه

، ومااا (6)يصااوم إ: يفطاار، ويفطاار حتااى يقااال إ: يصااوم حتااى يقااال
غير  مضاان إإ ماا كاان مناه فاي راعهان، وكاان يصاوم  اع استكم  رهر
، وكان يوا ا  (8)، و ول عنه  وم تسع ذل الحجة(7)يوم عارو اا

   أنااه وباايَ  ،لعاا  الو ااا ىوينهاا ،يوا اا  الصاايام اليااومي  والثالثااة
، وهاااذا علاااى (9)طعماااه ويساااقيهفإناااه يهياااي عناااد  باااه ي   ؛لاااي  كأمتاااه
ة العهاااا ة واألنااا  والراحاااة وهااارة العاااي  يجاااد مااا  لاااذ   ماااا: الصاااحيل

                                                 

 .212ص   كحا  الرالة ال ن الهيم  (1)
 .2212 ربم   مسلم  (2)

 .و يرهما  1251   ربم 1/121  والاسائ   718 ربم   الحرمذي  (3)

 .2287و  2281 ربم     ومسلم2972و  2919ربم   البخاري  (4)
 .2211 ربم   مسلم  (5)

 . 2281 مسلم   ربم  و2972البخاري  ربم   (6)

 .2218 ربم     ومسلم1227 – 1222 ربم   البخاري  (7)
 تتتتتربم   1/155    ونحمتتتتتث1137  تتتتتربم داود    ون تتتتتو 1371   تتتتتربم 1/128  الاستتتتتائ   (8)

 .1131ربم    صدي، الاسائ  :وااظر  11331
 .2223 - 2221    ربمومسلم  2911 – 2912 ربم   البخاري (9)
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 :، وهااال(1)(( تتا  تتالد نرحاتتا  الرتتالة)): تعااالى؛ ولهااذا هااال ّللَ بمناجاااة ا
 .(2)((ة عيا     الرالةرَ ب   ت  لَ ل  وج  ))

ــان ي   -4 ل المرساالة يوكااان أجااو  بااالخير ماا  الااركثــر الصــدقة  وك
 ؛ فكان يعطي عطاا م  إ(3)حينما يلقاه جهري  عليه الصالة والسالم

فرجاع الرجا   ،يخشى الفاهة؛ ولهذا أعطى  جالع غنماع باي  جهلاي  إ
إ يخشى  فإن محمداع يعطي عطااع  ؛أسلموا ،هومي يا: إلى هومه وهال

 ،وأ حاام الناااس ،(5)اسوأرااجع الناا ،أكاارم الناااس ، فكااان (4)الفاهااة
، وعفااواع، وأناااةع  ،وعاادإع، و ااهراع، و فقاااع  ،وأعظمهاام تواضااعاع  ،الناااس

، وثهاتاع على الحا  .وحلماع، وحيااع
ــا ميــادين الجهــاد وجاهــد  -1 ولااه أ بااع  ،جهااا  الاانف  :فــي جمي

اا: مراتااي م أمااو  الاادي ، والعماا  بااه، والاادعوة إليااه جها هااا علااى تعل 
ولاااه  ،ة، وجهاااا  الشااايطانالااادعو علاااى بصااايرة، والصاااهر علاااى مشاااا   

لقاي ما  جها ه على  فع ماا يلقاي ما  الشاههات، و فاع ماا ي  : مرتهتان
بالقلاااي، واللساااان، : ولاااه أ باااع مراتاااي ، االشاااهوات، وجهاااا  الكفااا

                                                 

 .13255   ربم 8/393    ونحمث5819 ربم  داود  ن و   (1)

  صتدي، الاستائ :   وااظتر21237   تربم 3/215  ونحمث  3912 ربم   7/12  الاسائ   (2)
3/517. 

 .1325ربم    مسلمو  1 ربم   البخاري  (3)

 .1321   ربم 1/2521 مسلم  (4)

 .1327   ربم 1/2521   ومسلم1233   ربم 22/188  البخاري مع الفح،  (5)
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بالياد، ثام : وله ثاالس مراتاي ،وجها  أ حاب الظلم ،والمال، واليد
فهااذه ثااالس عشاارة مرتهااة ماا  الجهااا ، وأكماا  . باللسااان، ثاام بالقلااي
، فكاني سااعاته ا  مراتي الجها  كله؛ ألنه كم  الناس فيها محمد 

بقلهاه، ولساانه، وياده، ومالاه؛ ولهاذا كاان أ فاع : موهوفة علاى الجهاا 
وهاااد  ا ت المعاااا ك  ،(1)هاااد اع  ّللَ وأعظمهااام عناااد ا ،العاااالمي  ذكاااراع 

غ واته التي ها ها بنفساه  الحربية بينه وبي  أعداا التوحيد، فكان عد ا 
وعشرون غ وة، وهات  فاي تساع منهاا، أماا المعاا ك التاي أ سا  سهع 

و مساااي   اع فقااد بلغااي ساات ،فيقااال لهاااا ساارايا ،ولاام يقاادها ،جيشااها
 .(2)سرية

هضاى  ياراع  افإذا استسلف سالفع  أحسن الناس معاملة  وكان  -6
فااأغلل لااه فااي  ،يتقاضاااه بعيااراع  منااه؛ ولهااذا جاااا  جاا  إلااى النهااي 

 لرتاحا الدتَق   تن،َ   دعتو )):  ل النهايالقول، فهام باه أ احابه فقاا
 ه فقاالا هاو  يار ما  سان  إ نجاد إإ سان  : ّللَ  سول ا يا: فقالوا ،((مهاالي 
 :(( نعطتتو))،  فقااالّللَ أوفيتنااي أوفاااك ا: فقااال الرجاا ،  :(( َ،خيتتر  إ

((ءي نحساهم ب ا    عباد ا
بعياراع،   ّللَ وارترى م  جاابر با  عهاد ا، (3)

يااا إ : ؟ هااال((نترااتت  ماكستتحك)):  بااالهعير هااال لااه فلمااا جاااا جااابر

                                                 

 .21  22  3/8   اد الملاد  (1)

 .5/283و  152 - 7/179    و ح، الباري21/98   رح الاووي: ااظر  (2)

 .2122    ربم  ومسلم1328ربم    البخاري  (3)
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 .(1)((والثمن  خذ ال م )) :، فقالّللَ  سول ا

لقاول عائشاة  ؛ألن  لقاه القارهن نحسن الاتا  خلهتاي؛ وكا،  -7
لثت صتمم مكتارم إاما    )):  ؛ ولهذا هال(2)((كا، خلهو الهرآ،)) :’

 .(3)((اصخالق

أناه اضاطجع  د ثهاي عناه فق ن هث الاا     الثايا  وكا،  -8
، ولماا ر في جنهه، فد   عليه عمر با  الخطااب على الحصير فأثَ 

لو اتخذت فراراع أوثار  ّللَ  سول ا يا :فقال ،استيقل جع  يمسل جنهه
مثلت  ومثت  التثايا إال كراكتا  لت  وللتثايا  متا متا)):  م  هذا؟ فقال

ثتم راح   تدتت  ت رة ستاعة متن اهتار  استحظَ    سار     وم صائف
تن   لتو كتا، لت  مثت   )) :وهاال ،(4)((وتركها تذهبتاي متا  َ  ث  ح    مترَ  ا  ن، الر  س 
 .(5)((لث ن    ث  نرص   وعاثي ماو   ء  إال   ءة   ثالفة  عل   

راهع هل محماد ما  طعاام ثالثاة أياام  ماا)) :هال وع  أبي هريرة 

                                                 

 .728   ربم 3/2112  ومسلم  1297 ربم   3/17  البخاري مع الفح،  (1)
 .711   ربم 2/823  مسلم  (2)

  الرتتديدة لبلبتتاا :   وااظتتر5981   تتربم 1/352    ونحمتتث22/291  البيههتت   لفظتتو  (3)
 .18ربم  

  وصتتتدي، 139 تتتربم   اصحاد تتتب الرتتتديدة: و يتتتر   وااظتتتر  1377   تتتربم يذالحرمتتت  (4)
 .1/152  الحرمذي

 .992 ربم     ومسلم1359 ربم   البخاري  (5)
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الياة، والمقصو  أنهم لم يشهعوا ثالثة أيام بلياليها متو ،(1)((هضحتى ه  
ا  ،ة الشايا عنادهموالظاهر أن سهي عدم رهعهم غالهااع كاان بساهي هل 
ولهاذا هالااي  ؛(2)علاى أنهاام هاد يجاادون ولكا  ياا ثرون علاى أنفسااهم

 ،(3)((م  الدنيا ولم يشهع م   ها  الشاعير  ره النهي )): ’عائشة 
 ،(4)((كلتاي  فاي ياوم إإ إحاداهما تمارأ   ما أك  هل محمد )) :وهالي
وهدت فاي وما أ   ،نا لننظر إلى الهالل ثالثة أهلة في رهري إ)) :وهالي

: مااااا كاااان يقياااتكم؟ هالااااي: فقاااال عاااروة ،نااااا   ّللَ أبياااات  ساااول ا
رى وهاو ي ا: والمقصاو  باالهالل الثالا  ،(5)((والمااا ،التمر: األسو ان

 . عند انقضاا الشهري 
 وحشو      ممن ندَ      رسود ا كا،  راش  )) :هالي ’وع  عائشة 

 آد مدمتتتث   َق    م اجلتتت  ر  لل هتتتا)):  وماااع هاااذا كاااان يقاااول ،(6)((ليتتتفة 
 .(7)((بوتاي 

                                                 

 .8121  و8371   ربم 819و 9/827  البخاري مع الفح،  (1)

 .8121   ربم ’  ومن حث ب عائشة 8371   ربم 819  و9/827 ح، الباري  : ااظر  (2)
 .8121   ربم 9/819  البخاري مع الفح،  (3)

 .1188   ربم 22/153  ي مع الفح،البخار  (4)

 .1189   ربم 22/153  البخاري مع الفح،  (5)
 .1181 ربم   البخاري  (6)

هتتو متتا  هتتو  البتتث، متتن  يتتر : والهتتو   2288 تتربم   مل  ومستت1112 تتربم   البختتاري  (7)
الداجتتة  وبتتاد نهتت  عتتن و كتتف   (كفا تتاي )وهتتو ملاتتى الروا تتة اصختترل عاتتث مستتلم   إستترا 

= 
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إاتت  صاهلتتا إلتتى نهلتت  )) :ولهااذا هااال ؛ع الاتتا رنو وكتتا،  -9
ثتتم    أر لهتتا  كلهتتا  نو  تت   يحتت    أجتتث الحمتترة ستتابطة علتتى  را تت 

وأ ااذ الحساا  باا  علااي  ،(1)(( ألهيهتتا  نخشتتى ن، تكتتو، متتن الرتتثبة
:  ّللَ فقااااال  سااااول ا ،فجعلهااااا فااااي فيااااه ،الصاااادهة ماااا  تماااار تماااارةع 

 .(2)؟((ا ال اأك  الرثبةنما علمت نا     ها ارم    م  كَ ِ   م  كَ ))
: يقول فقد كان  ،ومع هذ  اصعماد المباركة اللظيمة -51

 وا  ونحتَا ححتى تمل ت ال  مت        تن، ا  خذوا من اصعماد ما تطيهتو،))
 مدمتتث  وكتتا، آد   ،((وإ، بتت     حبومتتا داوم عليتتو صتتا    اللمتت  إلتتى ا

 ،(4)((إذا صتلى صتالة داوم عليهتا وكتا، )) ،(3)وا عمالي نثبحو ل  م  إذا عَ 
وأيا  نحا  ما  : وهاالوا ،أ حابه  م  نفر    النهي    عها ةا  وهد تقاَل 

: فقاال بعضاهم ،تقدم ما  ذنهاه وماا تاأ ر له ما ّللَ ؟ وهد غفر االنهي 
ا، وهااال بعضااهمي افأنااا أ اال   ،ا أناااأَماا أنااا أ ااوم وإ أفطاار، : للياا  أباادع

إ : وهاال بعضاهم] ،فاال أتا وه أباداع  ،أنا أعتا ل النسااا: وهال بعضهم
                                                 

= 
  الغاتى والفهتر جميلتاي   رمتق  و ت  الكفتا  ستالمة متن آ تاال كستمهو متا  : لهو ا: اللغة

 .3/837  واص   ,7/281    و رح الاووي22/193  الفح،  وا   نعلم
 .2272   ربم 1/782   ومسلم 1131البخاري   ربم   (1)

 .2219   ربم 1/782 مسلم   (2)
  751 تتتربم   2/812  ملومستتت  22/191  2972 تتتربم    1/123  البختتتاري متتتع الفتتتح،  (3)

 .1/522و
 .1117 – 1112حث ب ربم  البخاري صدي، :   وااظر1/123 مع الفح، البخاري   (4)
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ناحم الذ ن بلتحم )) :فجاا إليهم فقال ،فهلغ ذل، النهي  ،[هك  اللحم
نتهتتتاكم لتتتو  لكاتتت  نصتتتوم و     إاتتت  صخشتتتاكم     كتتتذا وكتتتذاو نمتتتا وا

 متن ر تا عتن ستاح   لتي    ت وج الاساءون طر  ونصل  ونربث  ون
إ التااي تقاباا  الفاار ،  ؛والماارا  بالساانة الهاادل والطريقااة ،(1)((ماتت 

ومااع هااذه األعمااال  ،والرغهااة عاا  الشاايا اإلعاارا  عنااه إلااى غيااره
  دوا وبتتار واستتَث  )): فقااد كااان يقااول عليااه الصااالة والسااالم ،الجليلااة

؟ ّللَ وإ أني يا  سول ا: هالوا ((ماكم  لملتو واعلموا ناو لن  ا و نحثة 
تت إال    وال ناتتا)): هااال  :وفااي  وايااة ،((ماتتو و  تت     رحمتتة       ا ثاَ  ن،  حغم 

تتل تتة  والهَ متتن الث    تت ءة ووروحتتوا    دوا وبتتار وا  وا تتثواستتَث  ))  ثَ ر 
تتالهَ  تت تتا مهَلتت)): وكااان يقااول ،(2)((تبلغتتوا ثَ ر  ت بلبتت  علتتى ا الهلتتو  ثَب 

  بلو اتتتا علتتتى   الهلتتتو  صتتتَر  م مرتتتَر  هتتتلل  ا)) :ويقاااول ،(3)((د اتتتك
 .(4)((طاعحك

أن الااد وس والفوائااد والعهاار والعظااات فااي هااذا  :وخالصتتة الهتتود
 :المهح  كثيرة منها

تعاااالى فاااي كااا   ّللَ هااادوة كااا  مسااالم  اااا   ماااع ا ن النهاااي أ -5
                                                 

 تتتين  ومتتتا  2122   تتتربم 1/2212 مستتتلم و 8213 تتتربم   9/221 متتتع الفتتتح، البختتتاري   (1)
 .و ين من روا ة مسلمهالمل

 .1/1272 مسلم   و1111  1113 ربم  البخاري   (2)

 .3/272  يذصدي، الحرم: و ير   وااظر  1212   ربم 8/135  يذالحرم  (3)

 .1181   ربم 1/1218 مسلم   (4)
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تَوةة َحَستَاةة ﴿ :األمو ؛ لقوله تعالى تود  ا    ن س  َلَهث  َكاَ، َلك م      َرس 
الَ مَ  يري

َ َكث  َر َوَذَكَر ا   َم ا خ  َيو  َ َوال  و ا   ج   .(1)﴾ن َكاَ، َ ر 

ال  أحس  الناس  ا  ن النهي أ -2 ل قااع، وأليانهم كف  اع، وأطياههم قاع، و  
 ،ّللَ  يحاااااع، وأكملهاااام عقااااالع، وأحساااانهم عشاااارة، وأعلمهاااام بااااا

، وأرجع الناس، وأكارم النااس، وأحسانهم (2)وأردهم له  شية
هم معاملاااة، وأكثااارهم اجتهاااا اع فاااي طاعاااة  باااه، هضااااا، وأسااامح

ااتوأ ااهرهم وأهااواهم  ، وإ ينااتقم لنفسااه، هم حيااااع الع، وأرااد  حم 
 ّللَ فإنااه ينااتقم  ،ّللَ كااي حرمااات اه  وإ يغضااي لهااا، ولكنااه إذا انت  

والضاعيف،  ،لم يقم لغضهه أحد، والقول ّللَ تعالى، وإذا غضي 
في الحاا ساواا، وماا  وغيره عنده ،والهعيد، والشريف ،والقريي

إن ارتهاه أكله، وإن لم يشتهه تركه، ويأكا  ما   عاب طعاماع هط  
 ،ف فااي ذلاا،، ويقهاا  الهديااةوإ يتكَلاا ،رتيَساا الطعااام المهااا  مااا

ويخادم فاي مهناة , ع ثوباهويره ا ،ويكافئ عليهاا، ويخصاف نعلياه
النااس تواضاعاع،  نفساه، وكاان أرادَ  م  ويخاد  , رااته ي  ويحل  , أهله
ماا  غنااي أو فقياار، أو  ناايا أو رااريف، وكااان : ي الااداعيويجياا

ويعاو  مرضااهم، وإ يحقار  ،ويشهد جناائ هم ،يحي المساكي 
                                                 

 .12:   ا  ةسورة اصح ا   (1)
تتت  (2) كتتتأ     ة وهتتتو  رتتتل  ول و تتتو ن  تتت نتيتتتت رستتتود ا   : يرَخ  ولهتتتذا بتتتاد عبتتتث ا    تتتن الش 

 تربم   وصتددو اصلبتاا   ت  مخحرتر الشتمائ   921 تربم  داود  ن تو   رج  متن البكتاءالم  
 .ني  ليا، الهثر: ن  ر المرج : وملاى, 171
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, وكاااان يركاااي الفااارس, لملكاااه لكااااع وإ يهااااب ما , فقيااار لفقاااره
يمشاي  وإ يدع أحاداع  ,ر    لفهوي   ,والهغلة, والحما , والهعير
 ،األيما  يلهساه فاي  نصاره, وفصاه مناه ،و اتمه فضة ،(1) لفه

و بمااا يلهسااه فااي األيساار، وكااان يعصااي علااى بطنااه الحجاار ماا  
مفااااتيل  ااا ائ  األ  ، ولكناااه ا تاااا   ّللَ الجاااوع، وهاااد هتااااه ا

طياا  اللغااو، وي   قاا   كثاار الااذكر،  ائاام الفكاار، وي  اآل اارة، وكااان ي  
ه، ويكاااره وإ يااار    ،الطياااي حاااي  قصااار الخطهاااة، وي  الصاااالة، وي  

لناس تهساماع، وضاح، فاي أوهاات الروائل الكريهة، وكان أكثر ا
اا ،(2)حتااى باادت نواجااذه  واع، وإ يجفااويماا   وإ يقااول إإ حق 

أحااداع، ويقهاا  عااذ  المعتااذ  إليااه، وكااان يأكاا  بأ ااابعه الااثالس 
م  اااا ه اإلنااااا، وياااتكل   اع ويلعقهااا ، ويتااانف  فاااي الشااارب ثالثااا

اافا     م بكااالم باي   م تكَلابجواماع الكلام، وإذا تكل اا ، يحفظاه ماا     ص 
فهام عناه، وإ ثالثاع إذا لم تفهم حتاى ت   ةإليه، ويعيد الكلمجل  

 ،لاااه مكاااا م األ اااال  ّللَ ياااتكلم مااا  غيااار حاجاااة، وهاااد جماااع ا
 ،فكاناي معاتهتاه تعريضااع، وكاان ياأمر باالرفا ،ومحاس  األفعاال

ا حا   يعا  العناف، و ىعليه، وينه ويح    فل، علاى العفاو والص 
                                                 

,  1299  (متوارد)  وا ن حبتا، 1/152  والداكم, 111 ربم  ماجو   وا ن 3/395نحمث   (1)
 .2887 ربم  رديدة اصحاد ب ال: وااظر

/ 8الاها تتة  [ ل تتدكهتت  ال تتواحك  وهتت  الحتت  تبتتثو عاتتث ا: ]  وبيتت اصايتتا : الاواجتتذ  (2)
12.. 
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أل ال ، وكان يحي ومكا م ا ،والحلم، واألناة، وحس  الخلا
له، وفي رأنه كله، وكاناي ياده له، وترج  وتنع   ،  في طهو هالتيم  

اليسرى لخالئه وما كان ما  أذى، وإذا اضاطجع اضاطجع علاى 
جنهاااه األيمااا ، ووضاااع كفاااه اليمناااى تحتاااه  اااده األيمااا ، وإذا 

هياا  الصااهل نصااي ذ اعااه ووضااع  أسااه علااى كفااه، ه   (1)سعاارَ 
, و اايانة, م، وحياااا، وأمانااة مجلاا  علاام، وحلاا: وكااان مجلسااه

وإ ترفااااع فيااااه األ ااااوات، وإ تنتهاااا، فيااااه , وسااااكينة, و ااااهر
الحرمااااات، يتفاضاااالون فااااي مجلسااااه بااااالتقوى، ويتواضااااعون، 

اااارون الكهااااا ، ويرحا وه   وي اااا  ثرون المحتاااااه، ون الصااااغا ، وي اااام 
ويخرجون  عاة إلى الخير، وكاان يجلا  علاى األ  ، ويأكا  

 ملة والمسكي ، والعهد، حتى على األ  ، وكان يمشي مع األ
م علاايهم، فساالَ  ،وماار علااى الصااهيان يلعهااون .يقضااي لااه حاجتااه

 ،ف أ ااحابهوكااان يتااأل   ،يصااافل النساااا غياار المحااا م وكااان إ
قهاا  بوجهااه وحديثااه علااى ، وي  هااوم   كاارم كااريم كاا   ويتفقاادهم، وي  

فهم بااذل،، ولاام يكاا  القااوم يتااأل   ثااه، حتااى علااى أراار   دحماا  ي  
 ؛، وإ يج ل بالسايئة السايئة(2)اباع وإ  خَ  اع،متفحش وإ ،فاحشاع 

                                                 

اها تتة  تت   ر تتا ال: ااظتتر. للاتتوم واالستتحراحة آختتر الليتت  ا لتتةي  رمستتا الاتت ود : الحلتتر    (1)
 .3/121  الدث ب

ا الَر   (2) لتم  كتن  واضتطرا  اصصتوا  للخرتام   هتو   ال ت ة: الرخا والسخا: خ 
 .3/21  الاها ة. وال     يرها  ا اي    اصسواقخ  ص
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وإ  ،وإ امارأة ،ولام يضارب  ا مااع , ويحلام ،ويصفل ،ب  يعفو
ر بي  ريئي  ي   وما     ,تعالى ّللَ إإ أن يجاهد في سهي  ا, ريئاع هط

كااان أبعااد  ،فااإن كااان إثماااع , مااا لاام يكاا  إثماااع  ،إإ ا تااا  أيساارهما
 .الناس عنه

وهتاه م  العلام  ،ومحاس  الشيم ،له كمال األ ال  ّللَ وهد جمع ا
ما لام  ،والسعا ة في الدنيا واآل رة ،والفوز ،وما فيه النجاة ،والفض 

ا, وإ يكتاي ،إ يقارأ ي  وهو أم  , أحداع م  العالمي   ت  ي   لاه  ما وإ معل  
علاى جمياع األولاي  واآل اري ، وجعا   يناه  ّللَ م  الهشار، وا تاا ه ا

 ،وساالمه علياه ،ّللَ اس أجمعي  إلى يوم الادي ، فصالوات اللج  والن
 . ائمي  إلى يوم الدي ؛ فإن  لقه كان القرهن اع وسالم  الةع 

اا ،فينهغااي اإهتااداا بااه  فااي جميااع أعمالااه، وأهوالااه،  بااه يوالتأس 
وو عااه، و اادهه وإ ال ااه، إإ  ه واجتهااا ه، وجهااا ه، وزهااده،وجااد   

ختذوا متن )):  لقولاه ؛قد  على فعلاهي   اع به، أو ما إفي ما كان  ا   
: × ؛ ولقولاه(2)(((1)واححتى تمَلت  متَ   ال    ا  تن،َ   اصعماد ما تطيهو،

 .(3)((اسحطلحم ما اهيحكم عاو  اجحابو   وما نمرتكم  و  أتوا ماو ما))
                                                 

 .خر  وتهثم ت  (1)

  ومخحرتتر الستتيرة الابو تتة للدتتا   81ص   تهتتذ ا الستتيرة الابو تتة لإلمتتام الاتتووي: ااظتتر  (2)
  128 – 2/77    وحهتتتتتوق المرتتتتتطفى للهاضتتتتت  عيتتتتتا 77ص   عبتتتتتثالغا  المهثستتتتت 

 .255-221ص   ومخحرر الشمائ  المدمث ة للحرمذي
 .1129 ربم  مسلم   و7155 ربم  البخاري   (3)
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 خير أكماله خواتمها: المبحث الثالث
إ، نحتتا )): ولهاذا هااال ؛و اوم عليااه ،إذا عماا  عماالع أثهتااه كاان 

وعا  أباي  ،(1) ((وإ، بتَ    تلالى ما داوم عليو صتاحبو    اصعماد إلى ا
 ،يعتكااف فااي كاا   مضااان عشاارة أيااام كااان النهااي )): هااال هرياارة 

عار  هض فياه اعتكاف عشاري  يومااع، وكاان ي  فلما كان العام الاذل ه ا
هض فياه عار  عليه القرهن في ك  عام مرة، فلما كاان العاام الاذل ه ا

 .(2) ((قرهن مرتي ال
قاول هها  أن أن ييكثار   ّللَ كاان  ساول ا: هالاي ’وع  عائشاة 

: هالاي ،((م و دمتث،  نستحغفر، ونتتو  إليتكلل هسبدااك ا)): يموت
: ، ما هذه الكلمات التي أ اك أحدثتها تقولها؟ هالّللَ يا  سول ا: هلي

ع  )) َذا َجتتتاءَ ﴿ :فاااي أمتاااي إذا  أيتهاااا هلتهاااا لاااي لاااي عالماااة  ج  تتتر  ا     إ  َار 
َفح ،   َذا َجتاءَ ﴿ :لعمار عا  هاذه رَضِيََاللَّهي عانَهُمعاَي اااوهاد هاال ابا  عهااس  ،(3)﴾َوال   إ 

َفح ،   ر  ا    َوال  ماا أعلام : فقال ,أعلمه إياه  ّللَ أج   سول ا :إنها ﴾َار 
َذا َجتاءَ ﴿ن لاي : وهيا  ،(4)((منهاا إإ ماا تعلام َفتح ،   إ  تر  ا    َوال  وم يا ﴾َار 

                                                 

 .  واللف  لو751 ربم   522/ 1  و812/ 2مسلم  و  2282  وربم 13م  رب البخاري   (1)
 . 1995  و1211   ربم 1/123  و9/13 مع الفح، البخاري   (2)

 .151   ربم 2/382 مسلم   (3)

 .3117   ربم 5/232 مع الفح، البخاري   (4)
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ن لاااي أياااام : ، وهيااا (1)فاااي مناااى بحجاااة الاااو اع والنهاااي  ،النحااار
، وعند الطهراناي أنهاا لماا ن لاي هاذه الساو ة أ اذ  ساول (2)التشريا

؛ ولهااذا هالااي عائشااة (3)مااا كااان اجتهااا اع فااي أماار اآل اارة أراادَ   ّللَ ا
: يكثاااار أن يقااااول فااااي  كوعااااه وسااااجو ه  ّللَ كااااان  سااااول ا: ’

 ،(4)يتااأول القاارهن ((م ا فتتر لتت لل هتتو دمتتث،  ا م ر اتتالل هتتستتبدااك ا))
تث  ﴿ :وهو هوله تعاالى ،ومعنى ذل، أنه يفع  ما أمر به فيه َ َستَب ،    َدم 

ا يا ا و  َكاَ، َتو  ر    إ 
ف  َحغ   .(5)﴾َر َ َك َواس 

ن الد وس والفوائاد والعهار المساتنهطة ما  هاذا إ: وخالصة الهود
 :المهح  كثيرة، ومنها

ى المداوماة علاى العما  الصاالل، وأن هلايالع  ائمااع الح  علا - 5
 ير م  كثير منقطع؛ ألن بادوام العما  الصاالل القليا  تادوم الطاعاة 

ههاااال علاااى الخاااالا، واإل, والاااذكر، والمراههاااة، والنياااة، واإل اااال 
 .(6)الكثير المنقطع أضعافاع كثيرةعلى والقلي  الدائم يثمر؛ ألنه ي يد 

                                                 

. ثمااين  ومتاي عاش  لثها إحثل و: وبي   3117 ربم   5/731  الفح،البخاري مع : ااظر  (1)
 .5/731 ح، 

 .5/232  المرجع السا ق: ااظر  (2)
 .5/232   ح، الباري: ااظر  (3)

 .151 ربم  مسلم   و791 ربم  البخاري   (4)

 .1/117   رح الاووي: ااظر  (5)
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 .(1)كثيرة

ا ماا  العهااا ات إ يطيااا العماا  بااه ماا  أجهااد نفسااه فااي رااي - 2
 .(2)ذل، إلى تركه به عليه أن يم  فيفضي يا ش     

اإلنسان المسلم كلما تقدم في العمر اجتهاد فاي العما  علاى  - 3
علااى  ياار أحوالااه؛ وألن األعمااال  ّللَ ا ىحسااي القااد ة والطاهااة، ليلقاا

 .(3)بالخواتيم، و ير األعمال الصالحة  واتيمها

 
 

                                                 

 .1/325  و رح الاووي 2/223 ح، الباري : ااظر  (1)

 .1/128 ح، الباري : ااظر  (2)

 .9/11  و 1/158ي  ح، البار: ااظر  (3)
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 ووصاياه في حجة الوداع   وداكه ألمته: المبحث الرابا
 :في الناس بالحج هأذان - 2
ى األمانااة، ونصاال األمااة، وأ    ،الااهالا المهااي  غ بعااد أن بَلاا - 5

وأعلمهام  ،ن فايهموأذَ  ،جهاا ه، أعلا  فاي النااس حاَا  ّللَ وجاهد في ا
 ،بعاد أن مكا  فاي المديناة تساع ساني  –في السنة العارارة  أنه حاه  
وبعااد هاذا الناداا العظاايم  –عماو ة بالجهااا  والادعوة والتعلايم كلهاا م

إبالا النااس فريضاة الحا ، ليتعلماوا المناسا، مناه  الذل هصد به 
 وليشاااهدوا أهوالاااه، وأفعالاااه، ويو ااايهم ليهلاااغ الشااااهد الغائاااي، ؛

هاال جاابر  ،(1)وتشيع  عاوة اإلساالم، وتهلاغ الرساالة القرياي والهعياد
 :ّللَ إن  سول ا  ن فاي النااس ثام أذَ ، ك  تساع ساني  لام يحا َ م

كلهاام  ،، فقاادم المدينااة بشاار كثياارحاااه    ّللَ فااي العاراارة أن  سااول ا
 ،وسا  الحادي ... ، ويعم  مث  عمله ّللَ برسول ا يلتم  أن يأتمَ 

بصارل  نظرت إلى ماد    ،(2)حتى إذا استوت به ناهته على الهيداا: وفيه
، وعا  ٍ   يميناه مثا  ذلا،، وعا  يساا ه مثا  بي  يديه م   اكي وماا

وعليااه  ،بااي  أظهرنااا  ّللَ و سااول ا, (3)ذلاا، ذلاا،، وماا   لفااه مثاا 

                                                 

 .1/111  و رح اص  ,  5/111 مسلم  رح الاووي على صدي، : ااظر  (1)
 تح، . اسم للمفتا ة والرتدراء الحت  ال  ت ء  يهتا  وهت  هاتا موضتع  تذي الدليفتة: البيثاء  (2)

 .1/9 الملبود  الملك 
 .228  و 1/9لسا ق  المرجع ا: ااظر. بي  كا، عثدهم تسلين نلفاي  وبي  مائة وثالثين نلفاي   (3)
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... وماا عما  باه ما  رايا عملناا باه ،وهاو يعلام تأويلاه ،ين ل القارهن
ا: وهال ، يوسا  الحد بي لاه ر  حتى إذا أتى عرفة فوجد القهاة هاد ض 

 .فن ل بها ،بنمرة

 :فاتووصيته ألمته في كر   وداكه – 1
 ،حتى إذا زاغي الشم  أمار بالقصاواا فرحلاي لاه: هال جابر 

كم ونمتتتوالكم ءإ، دمتتا)): وهااال ،فخطاااي الناااس ،فااأتى بطاا  الااوا ل
حرام عليكم كدرمة  ومكم هتذا   ت   تهركم هتذا   ت   لتثكم هتذا  

ودمتتتاء   (1)نال كتتت   تتت ء متتتن نمتتتر ال اهليتتتة تدتتتت بتتتثم  موضتتتوع
متتن دمائاتتا دم ا تتن ر يلتتة  تتن نضتتع  ال اهليتتة موضتتوعة  وإ، نود دم  

 هحلحتو هتذ    ور تا ال اهليتة   اي     ات  ستلثلكا، مسحرض  الدارف
 ناتتو  ؛ر تتا عبتتا   تتن عبتتث المطلتتا ؛موضتتوع  ونود ر تتاي نضتتع ر ااتتا

      تناكم نختذتموهن  أمتتا، ا   ت  الاستاء     تاتهوا ا  (2)موضتوع كلتو
ن، ال  تتتتوطئن ولكتتتتم علتتتتيهن   (3)   واستتتتحدللحم  تتتتروجهن  كلمتتتتة ا

                                                 

والملاى ناو ن ط  ك    ء من نمتور ال اهليتة  وصتار كالشت ء الموضتوع تدتت الهتثمين   تال   (1)
 لم   و    اإلسالم    للو كالشت ء الموضتوع تدتت الهتثم متن حيتب إهمالتو  وعتثم المبتاالة 

 .1/25  الملبود   و ح، الملك 1/188  و رح اص    5/131 رح الاووي  : ااظر.  و
 ترح : والملاى ال ائث على رن  الماد  اط  نما رن  الماد  لراحبو  اص الهترآ،  ااظتر  (2)

 .5/133الاووي 
إال  وهت  ال إلت: نو اإلمستا،  نحستا،  وبيت   اصمتر  الحستر ،  تالملرو : الكلمة ه : بي   (3)

وا  َما َطا﴿: ه  بولو تلالى: اإل  ا  والهبود  وبي : ا    وبي  َستاء  َ ااك د  تَن الاَ    ﴾َ  َلك م َم 
وهتتذا هتتو الرتتدي،  و تتثخ   يتتو الهبتتود )): 5/133  بتتاد الاتتووي. 3: ستتورة الاستتاء  ا  تتة

= 



 ووصاياه في حجة الوداع، هتمألعه ودا: رابعالمبحث ال 

 

26 

،  للتتن ذلتتك  اضتتر وهن ضتتر اي  يتتر ن تت  نحتتثاي تكرهواتتو (1) را تتكم
ولهتتن علتتيكم ر بهتتن وكستتوتهن  تتالملرو   وبتتث تركتتت   (2)حمبتتَر  

وناتحم تستألو، , (3)   كحا  ا : يكم ما لن ت لوا  لث  إ، اعحرمحم  و
, يااايغاااي، وأ َ نشاااهد أنااا، هاااد بل  : هاااالوا ((؟ متتتا ناتتتحم بتتتائلو،  عاتتت 

وينكتهااا إلااى  ،ابة يرفعهااا إلااى السااماافقااال بإ ااهعه السااهَ  ،ونصااحي
وهااد كااان فااي  ،(4)ثااالس ماارات ((ا تتهث مَ لل هتت تتهث  اا مَ لل هتتا)): الناااس

  .(5)تعالى ّللَ ا إإَ  معد ه يحصإ ي   ،غفير الموهف جم  
: فااي ياااوم عرفااة يااوم الجمعاااة هولااه تعاااالى ناا ل علااى النهاااي وأ  

                                                 
= 

 .1/29 الملبود    و ح، الملك 1/181    و رح اص  ((واإل  ا 
ال  أذ، صحث متن الرجتاد نو الاستاء تكرهتو، ن،  تثخ  ماتا لكم  ولتي  المتراد  :والملاى  (1)

 ترح الاتووي . اا؛ صاو حترام ستواء كرهتو الت وج نو لتم  كرهتو؛ وص،  يتو الدتثمن ذلك ال 
 .1/12 الملبود  و ح، الملك , 1/187    واص  5/133

ح  (2)   و تتترح الاتتتووي 1/29 الملبتتتود  تتتح، الملتتتك : ال  تتتث ث وال  تتتاق  ااظتتتر:  يتتتر المبتتتَر 
5/131. 

وهتو كحتا     و  ت  االعحهتاد واللمت والملاى بث تركت  يكم نمراي لن تخطئوا إ، تمسكحم   (3)
وال متتن خلفتتو  وستتكت عتتن الستتاة؛ ص، الهتترآ، هتتو   ا   التتذي ال  أتيتتو الباطتت  متتن  تتين  تتث 

َ تا نَ  َهتا ال تذ  َن آَما توا  ﴿: كمتا بتاد ستبدااو  اصص     الث ن  نو ص، الهرآ، نمتر  اتبتاع الستاة
وا  ا  َ  يل  وَد نَط  س  وا  الر  يل 

و   ﴿: وباد. 89 :ا  ة  سورة الاساء. ﴾ َونَط  تذ  تود  َ خ  س  َوَما آَتاك م  الر  وا و  َ تااَحه    وبتث 1/12   تح، الملتك الملبتود: ااظتر. 7: ا  تة, ستورة الدشتر. ﴾َوَما َاَهاك م  َعا 
وصتددو   >..كحا  ا   وساة ابيو... <تالوصية   ^جاء عاث الداكم من حث ب ا ن عبا 

 .31 ربم   الحر يااصلباا     صدي، 
 .2125 ربم  مسلم نخرجو   (4)

 .1/228 الملبود  ح، الملك : ااظر. مائة وثالثو، نلفاي : بي   (5)
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تتت  َلك تتم  ﴿ َمل  َم نَك  َيتتو  تتيت  َلك تتم   ال  تت  َوَرض  َمح  ك م  ا ل  تتت  َعَلتتي  َمم  د  تتَاك م  َونَت 
الََم د  ايا س  حيا   ؛تعاالى علاى هاذه األماة ّللَ وهاذه أكهار نعام ا ،(1)﴾اإل 

وإ إلى نهي غير , أكم  تعالى لهم  ينهم فال يحتاجون إلى  ي  غيره
 ،ناا وبعثاه إلاى الجا  واإل,  ااتم األنهياااا ّللَ ؛ ولهاذا جعلاه انهايهم 

, ررعه أحَله، وإ حرام إإ ما حَرمه، وإ  ي  إإ ما ما فال حالل إإ
, إ كاااذب فياااه وإ  لاااف, باااه فهاااو حاااا و اااد  وكااا  رااايا أ هااار

الي ﴿ بيا َوَعتتث  تتث  تتتَك ص  َمتتت  َر َ  تتت  َكل   ،أل  ااادهاع فااي األ هاااا  ،(2)﴾َوَتم 
يهم لهام الادي  تماي علا ّللَ فلما أكما  ا, وعدإع في األوامر والنواهي

 .(3)النعمة
فقيا  , عندما ن لي هذه اآلية في يوم عرفاة ىكر أن عمر بكوهد ذ  

كما  فأماا إذا أ  , أبكاني أنا كنا في زياا ة ما   ينناا: ما يهكي،؟ هال: له
 توهااع مااوت النهااي  وكأنااه , (4)فإنااه لاام يكماا  راايا إإ نقاا 

 .يهاع ره

                                                 

 ,3221 تتربم  مستتلم و, 18 تتربم  البختتاري والدتتث ب نخرجتتو , 3: ا  تتة, ستتورة المائتتثة  (1)
 .3227 وربم

 .228: ا  ة, سورة اصالام  (2)
 .1/21  تفسير ا ن كثير  (3)

وهتذا  شتهث لتو بولتو   وع ا   نسااد  إلى تفستير الطبتري  1/21  ذكر  ا ن كثير    تفسير   (4)
 :(( ا    ثن اإلسالم  ر باي  .[218نخرجو مسلم   ربم ] ((...كما  ثنوسيلود  ر بي
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 :ه كند الجمراتتوداكه ووصيته ألم   - 3
 ،يرماااي علاااى  احلتاااه ياااوم النحااار ي النهاااي  أيااا: هاااال جاااابر 

 لث ح ح   ج    ال نح   نا  ال ندري للَل    أخذوا مااسككمحل)): ويقول
 . (1)((هذ 

فرأيتااه  ، ّللَ حججااي مااع  سااول ا :هالااي ’وعاا  أم الحصااي  
جماارة العقهااة وانصاار  وهااو علااى  احلتااه ومعااه باااالل  ىحااي   ماا
تإ، ن  )): ثام سامعته يقاول ،اع هاوإع كثيار  ّللَ فقال  ساول ا... وأسامة ر َم 

تلتتتالى  استتتملوا لتتتو     ع نستتتود  هتتتودكم  كحتتتا  اعلتتتيكم عبتتتث م تتتث  
 .(2)((ونطيلوا
 :وصيته ووداكه ألمته يوم النحر - 1

وأمساا، إنسااان  ،عااد علااى بعياارهه أن النهااي  عاا  أبااي بكاارة 
 ؟(( وم هذا نتثرو، ني  )): فقال ،و طي الناس –أو ب مامه  –طامه خب
, حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسامه[ فسكي] ،و سوله أعلم ّللَ ا: لواها

 تأي  تهر )): هاال! ّللَ بلاى ياا  ساول ا: هلناا ؟((نلي   يتوم الادتر)): فقال
ه بغياار يننااا أنااه ساايمظحتااى [ فسااكي] ،و سااوله أعلاام ّللَ ا: هلنااا ؟((هتتذا
 أي )): هال ،ّللَ بلى يا  سول ا :هلنا ؟((ة نلي   ذي الد)): فقال, اسمه

نناا أناه سيساميه ظحتاى [ فساكي] ،و ساوله أعلام ّللَ ا :هلناا ؟(( لث هذا
                                                 

 .2197 ربم  مسلم   (1)

 .2195 ربم  مسلم   (2)
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,  ّللَ بلااى يااا  سااول ا: لناااه ؟((نليستتت البلتتثة الدتترام)): هااال ،بغياار اساامه
ون شتاركم علتيكم حترام , ونعراضتكم, ونمتوالكم,  ن، دمتاءكم)): هال

وستتحلهو، ] تت   لتتثكم هتتذا ,  تت   تتهركم هتتذا, كدرمتتة  تتومكم هتتذا
تت] تتال ترجلتتوا  لتتثي كفتتاراي ,  يستتألكم عتتن نعمتتالكم ر كتتم الي ال  نو ض 

  الغائتتتا[ متتتاكم]نال ليبلتتتل الشتتتاهث ,   تتتر   ل تتتكم ربتتتا   لتتت 
إلى كبشتين  (1)ثم ااكفأ]غت نال ه   ل    [ل نوعى من سامعبل  م      ر   َ ]

ه فوالاذل نفساي بياد: رَضِيََاللَّهي عانَهُمعاَي اااهاال ابا  عهااس  (2)((..نملدين  ذ دهما
 .(3)إنها لو يته إلى أمته فليهلغ الشاهد الغائي

بعااااد كاااا  ساااا ال ماااا  هااااذه األساااائلة الثالثااااة كااااان  وسااااكوته 
وليستشاعروا عظماة ماا , وليقهلاوا علياه بكلياتهم, إستحضا  فهاومهم

 .(4)يخهرهم عنه
يااااوم النحاااار بااااي   وهااااف النهااااي )): هااااال ^وعاااا  اباااا  عماااار 

اوطا  ،((هتذا  توم الدتج اصكبتر)): وهاال... الجمرات : النهاي يقاول (5)اف 

                                                 

 .22/253  ي رح الاوو: ااظر. ني ااهلا: ااكفأ  (1)

, 8882و ,1111و ,1121و ,3297و ,2712و ,228و ,17 تتتتتتتتتربم  3/11 البختتتتتتتتتاري   (2)
 .واصلفاظ من هذ  المواضع  2179 ربم  مسلم و, 7117و ,7275و

 .2739 ربم  البخاري   (3)

 .2/289   ح، الباري: ااظر (4)

 .و رع  هود  جل : طفق (5)
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 .(1)((هذه حجة الو اع: فقالوا ،وو ع الناس ،((م ا هثلل ها))
أسماع جميع الحجاه بمنى حتى سمعوا  طهة النهي  ّللَ وهد فتل ا

 اها حتاى هذا م  معج اته أن با ك في أسماعهم وهوَ و, يوم النحر
 ،(2)محتاى كاانوا يسامعون وهام فاي مناازله ،الادانيوي  سمعها القا

  ّللَ  طهنااا  سااول ا)): هااال فعاا  عهااد الاارحم  باا  معاااذ التيمااي 
ونحا  فاي  ،نا حتاى كناا نسامع ماا يقاولحاي أساماع  ت  ف  فا  ،ونح  بمنى

 .(3)((..منازلنا
 :ألمته في أوسط أيام التعريق وصيته  - 8

وهو ثاني  ،الناس في اليوم الثاني عشر م  ذل الحجة و طي 
يوم الرؤوس؛ ألن أه  مكاة يسامونه باذل،؛ : هويقال ل ،أيام التشريا

فعا  أباي , (4)وهو أوسط أيام التشريا, هيألكلهم  ؤوس األضاحي ف
: هااإ, وهماا ما  بناي بكار, ع   جلي  م  أ حاب النهاي  ،نجيل

ونحاا  عنااد , يخطااي بااي  أوسااط أيااام التشااريا  ّللَ  أينااا  سااول ا

                                                 

 .2711 ربم  البخاري  (1)

 .1/221 الملبود و ح، الملك  ,8/131 الملبود عو، : ااظر (2)

والدتتث ب صتتددو , و تت  آختتر  برتتة تتتثد علتتى ناتتو  تتوم الادتتر  2987 تتربم  داود ن تتو  (3)
 .2/319, 2711 ربم  داود اصلباا     صدي، سان ن   

و تتح، الملتك الملبتتود تكملتتة الماهتت  , 8/131 داود  ترح ستتان ن تت   دعتتو، الملبتتو: ااظتر  (4)
 .3/871  ، الباريو ح, 1/222  اللذ  المورود
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وعا  أباي , (2)مناىب (1)التي  طي  ّللَ وهي  طهة  سول ا,  احلته
اا حاادثني ماا  ساامع  طهااة النهااي : نضاارة هااال  ،أيااام التشااريا طا وس 

نال ال   ت  , وإ، ن تاكم واحتث,  ا ن ها الاتا  إ، ر كتم واحتث)): فقال
وال صحمتتتر علتتتى   وال لل متتت  علتتتى عر تتت   للر تتت  علتتتى نع متتت 

غ  سول بلَ : هالوا ؟((ن لغت, وال صسود على نحمر إال  الحهول, نسود
 تهر  ني  )): ثام هاال ،ياوم حارام: هاالوا ؟((ني  وم هذا)): ثم هال ، ّللَ ا

 ،بلاد حاارام: ؟ هااالوا((ني  لتتث هتذا)): ثاام هاال ،رااهر حارام: ؟ هاالوا((هتذا
كدرمة , ونعراضكم, ونموالكم, م  ياكم دماءكمبث حر       ن، ا)): هال

 بَلااغهااالوا  ((؟ن لغتتت   تت   لتتثكم هتتذا,  تت   تتهركم هتتذا,  تتومكم هتتذا
 .(3)((ليبلل الشاهث الغائا)): هال ، ّللَ  سول ا

 ،في حجة الو اع في األماك  المقدساة وهناك جم  م   طهه 
 طاي النااس فاي حجاة   ّللَ أن  سول ا ^منها حدي  اب  عهاس 

                                                 

ني مثتت  الخطبتتة الحتت  خطبهتتا  تتوم الادتتر   >وهتت  خطبحتتو الحتت  خطتتا  ماتتى<: وملاتتى بولتتو  (1)
و ت  ثتاا  ن تام الحشتر ق اليتوم الثتاا  عشتر محدتثتا،  تت  ,  ت   توم الادتر:  الخطبحتا،,  ماتى

 .1/222 الملبود   و ح، الملك 8/132 الملبود عو، : ااظر. الملاى
اء  ات ابها،  2981م  رب داود ن و   (2) وصتد، حتث ب   2983 تربم   و شهث لو حث ب سر 

 .2712 ربم   2/315 داود ن   ا ي، اصلباا     صدي، سان ن   
  وهو    الاسخة المدههة متن المستاث  تربم  111 /21  نحمث  حرتيا عبث الرحمن البااء  (3)

  رجالتتو رجتتاد الرتتدي،روا  نحمتتث و: وذكتتر  الهيثمتت   تت  م متتع ال وائتتث وبتتاد  13159
كاتت آختذ   متام اابتة رستود ا   : حث ب ن   حرة الربا ت  عتن عمتو بتاد: وااظر. 3/111
  وذكر  يو جمالي تراجع و راجع ستاث الدتث ب ...    نوسط ن ام الحشر ق نذود عاو الاا

 .8/71     مساث نحمث
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ولكتن رضت    ث  أرضتكملبتإ، الشيطا، بث  تئ  ن،    )): فقال ،الو اع
إات  , عمتالكم  احتذرواطاع  يما سول ذلتك ممتا تدتابرو، متن نن،    

وستاة     كحتا  ا, بث تركت  يكم ما إ، اعحرتمحم  تو  لتن ت تلوا ن تثاي 
 ّللَ سامعي  ساول ا: هاال وحدي  أباي أماماة . (1)الحدي  ((...ابيو
  يقااول وهااو يخطااي الناااس علااى ناهتااه الجاادعاا فااي حجااة الااو اع

كتتاة وا  وندَ , وا خمستتكموصتتلَ ,  تتا ن هتتا الاتتا  نطيلتتوا ر كتتم)): يقااول
ونطيلتتتتتوا ذا نمتتتتتركم تتتتتتثخلوا جاتتتتتة , وصتتتتتوموا  تتتتتهركم  نمتتتتتوالكم

 .(2)((ر كم
ن الد وس والفوائاد والعهار المساتنهطة ما  هاذا إ :وخالصة الهود

 :ومنها, المهح  كثيرة
فقااد  ،بااالح  ن كاا  ماا  هاادم المدينااة إجابااة ألذان النهااي أ - 5

م كلهاا ،فقاادم المدينااة بشاار كثياار)): ؛ لقااول جااابر حاا  مااع النهااي 
 .(3)((ويعم  مث  عمله ، ّللَ برسول ا يلتم  أن يأتمَ 

اسااتحهاب ناا ول الحاااه إلااى عرفااات بعااد زوال الشاام  إن  - 2
 . تيسر ذل،

                                                 

صتتدي،   تت  اصلبتتاا  وحستتاو, 9/ 2  وعتت ا  إلتتى الدتتاكم  ذكتتر  الماتتذري  تت  الحر يتتا  (1)
, 1521حتتتث ب ربتتتم : ااظتتتر مستتتلم ولتتتو نصتتت   تتت  صتتتدي،   31 تتتربم   2/12  الحر يتتتا

 .171 ربم  رديدة واصحاد ب ال  11212   ربم 1/315  مساث نحمث: وااظر
 .ووا هو الذهب , وصددو على  رط مسلم  2/173  الداكم  (2)

 .تهثم تخر  و من حث ب جا ر   (3)
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اي  , استحهاب  طهة اإلماام بالحجااه بعرفاات - 3 فيهاا للنااس     ي   ها
  فيهاا ويحاذ  , وأ ول الدي , ويعتني بهيان التوحيد ،ما يحتاجون إليه

ويو ااي الناااس بالعماا  بالكتاااب , والمعا ااي ،دعوالهاا ،ماا  الشاارك
 .والسنة

:  طااي فااي حجااة الااو اع ثااالس  طاااي وهااد ثهااي أن النهااي 
والخطهاة الثالثاة , والخطهة الثانية يوم النحر فاي مناى, يوم عرفة طهة 

ومذهي الشافعي أن اإلماام  ،في منى يوم الثاني عشر م  ذل الحجة
ويعلم اإلمام الناس في  ,(1)يخطي يوم السابع م  ذل الحجة كذل،
 .أل رىاك   طهة ما يحتاجون إليه إلى الخطهة 

واألبشاا  , واألماوال, واألعارا , تأكيد غلال تحاريم الادماا - 4
 .الجلدية

: وإلحاا  النظيار باالنظير؛ لقولاه  ،استخدام ضارب األمثاال - 1
 .((    لثكم هذا  كدرمة  ومكم هذا     هركم هذا))

وأنااه إ هصااا  فااي , و بااا الجاهليااة, اهليااةإبطااال أفعااال الج - 6
 .هتلى الجاهلية

يجاي أن  ،ع  المنكر ىوينه ،ن اإلمام وم  يأمر بالمعرو أ - 7
وطيااي نفاا  ماا  هاارب , يهاادأ بنفسااه وأهلااه؛ ألنااه أهاارب لقهااول هولااه

 .سالمعهده باإل

                                                 

 .1/12  ملك الملبود    تكملة الماه  المورود ح، ال: ااظر  (1)



 ووصاياه في حجة الوداع، هتمألعه ودا: رابعالمبحث ال 

 

34 

أمااا  أس , الموضااوع ماا  الربااا هااو ال ائااد علااى  أس المااال - 8
 .فلصاحههالمال 

وهااااد جاااااات , ومعاراااارته  بااااالمعرو , اعاااااة حااااا النساااااامر - 9
 .جمعها النوول أو معظمها في  يا  الصالحي  ،أحا ي  كثيرة بذل،

ي بماا تاوجواز تأ يههاا إذا أ ،وجوب نفقة ال وجة وكسوتها - 51
لكاا  بالشاارول والضااوابط التااي جاااات بالكتاااب  ،يقتضااي التأ يااي

 . ييوأن إ يحص  منكر م  أج  ذل، التأ ،والسنة

 . وسنة نهيه ،تعالى ّللَ الو ية بكتاب ا - 55

 تتتنا  ال ندري لللتتت  ال   لحأختتتذوا عاتتت  مااستتتككم)): هولاااه - 52
 اااذوا  :ىوالمعنااا, ففاااي ذلااا، إم األمااار ،((نحتتتج  لتتتث ح حتتت  هتتتذ 

هاذه األماو  : وتقاديره, وهكذا وهاع فاي  واياة غيار مسالم, مناسككم
ال، والهيئاات هاي أماو  األهوال، واألفع التي أتيي بها في حجتي م 

 ،واحفظوهاا, فخذوها عني واههلوها ،وهي مناسككم ،و فته ،الح 
وهاااذا الحااادي  أ ااا  عظااايم فاااي , وعلموهاااا النااااس ،واعملاااوا بهاااا
 .(1)(( وا كما رن حموا  نصلَ صلَ )):  فهو كقوله, مناس، الح 

إراا ة إلاى  ((حت  هتذ  لتث ح َ    ال نحتجَ للَلت)):  في هولهو - 53
, هم علاااى األ اااذ عناااهوحاااث  , المهااام بقااارب وفاتاااه وإع, تاااو يعهم

 .وبهذا سميي حجة الو اع, وانتهاز الفر ة ومالزمته

                                                 

 .7111 ربم  البخاري   (1)
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فاي  وأن الفهم لي  رارطاع , ونشره ،الح  على تهليغ العلم - 54
ولكاا   ،وأنااه هااد يااأتي فااي اآل اار ماا  يكااون أفهاام مماا  تقاادم, األ اا
كاون أبلاغ وأن األفض  أن يكون الخطيي على مكان مرتفع؛ لي, ةبقل  

 .و ؤيتهم له ،في سماع الناس

والتفسااااير ياااادل علااااى  ،ثاااام السااااكوت ،اسااااتخدام الساااا ال - 51
 .هوالتنهي ،والتقرير, التفخيم

, ىتعاال ّللَ األمر بطاعة ولي األمر ما ام يقو  الناس بكتاب ا - 56
ااو  , وإذا ظهاارت منااه بعااض المعا ااي والمنكاارات ااذ  وا  ،لا ع   ،ّللَ ر باااك  

 .واألسلوب الحس  ،بالحكمة لك  ؛  بهو   و   

وأناااه إ , والصااايام, وال كااااة, والصاااالة, ّللَ الو اااية بطاعاااة ا - 57
 .فر  بي  أ نا  الناس إإ بالتقوى

وذلا، بساماع , الظاهرة الدالة علاى  ادهه معج ة النهي  - 58
 ّللَ فقااااد فااااتل ا ،(1)وهاااام فااااي منااااازلهم ،الناااااس لخطهتااااه يااااوم النحاااار

 .أسماعهم كلهم لها

, الضحية سنه م كادة علاى الصاحيل ما  أهاوال أها  العلام - 59
وإنما هاي , عنها الهدل ئفال يج  ،وغير الحاه   وهي في حا الحاه  
بعد أن  طي الناس بمنى انقلاي فاذبل كهشاي   سنة مستقلة؛ ألنه 

                                                 

 .وتهثم تخر  و  2179 ربم  مسلم و, البخاري  (1)
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اا ،وهااذا غياار الهاادايا التااي نحرهااا بيااده ،(1)أملحااي  فااي  اع وأراارك علي 
 .لهدنوأمره بنحر الهاهي م  ا ،الهدل

 

                                                 

  81-82/ 9و  131 – 5/111  و تتتترح الاتتتتووي, 877و, 3/871   تتتتح، البتتتتاري: ااظتتتتر  (1)
  1/12 داود و ح، الملك الملبود    تكملة الماه  المتورود  ترح ستان ن ت  , 22/251و
 .121-1/99 ,1/81و
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 توديعه لألحياء واألموات: المبحث الخامس
كلمااا كااان ليلتهااا ماا    ّللَ كااان  سااول ا: هالااي ’عاا  عائشااة 

 الستتتالم)): فيقاااول ،الهقياااع ىيخاااره مااا  ه ااار الليااا  إلااا  ّللَ  سااول ا
وإاتا إ،    تثاي مؤجلتو،, وآتتاكم متا توعتثو،, مؤماين م  عليكم دار بو

وفاي  واياة  ،(1)((فر صه   هيع الغربتثم ا لل ها,  كم الحهو،     اء ا
إ، ر تك  تأمر، ن، تتأت  نهت   : هتاد..  ن، جبر ت  نتتاا )):  أنه هال
كياف أهاول لهام؟ , ّللَ ياا  ساول ا: هالي عائشاة ،(( حسحغفر لهم  البهيع
  الستتالم علتتيكم نهتت  التتث ار متتن المتتؤماين والمستتلمين: بتتول )): هااال

 كتتتم     وإاتتتا إ،  تتتاء ا  حأخر نالمستتتحهثمين ماتتتا والمستتت    و تتترحم ا
 .(2)((الحهو،

أن  روجاه هاذا كاان فااي  ىتعاال ّللَ وهاد ذكار اإلماام األباي  حمااه ا
ه ر عمره 

كما  ،يدل على تو يعه ليموات -أعلم ّللَ وا-وهذا  ،(3)
 ،كااان يخااره فااي اللياا  -أعلاام ّللَ وا-فعاا  مااع رااهداا أحااد؛ ولهااذا 

ثم ااطلهت علتى )) :’ي عائشة كما هال ،ويقف في الهقيع يدعو لهم
ثتم ر تع  ث تو ثتالف مترا     أطاد الهيتام  ححى جاء البهيع  هام  إثر 

                                                 

وهتتو متتا عظتتم متتن , لغربتتث كتتا،  يتتو, وستتم   هيتتع الغربتتث, هتتو متتث ن نهتت  المث اتتة :البهيتتع  (1)
 .3/392 مسلم و رح اص   على , 7/11   رح الاووي: ااظر. اللوسج

 .971 ربم  مسلم نخرجو  (2)

 .7/319  و ح، الباري, 3/355 مسلم  رح اص   على صدي، : ااظر  (3)
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 .(1)((...ثم اادر 
 ىعلاى هتلا ىلصا اره يومااع ف أن النهي  وع  عقهة ب  عامر 

 ،كاالمو ع ليحيااا واألماوات ،بعد ثماني سني  (2)حد  الة المييأ  
وناتا  تهيث , ن ن تث كم  ترط لكتمإات   تي)): فقاال ،المنهار ىثم طلع علا

حوضتت  ا ،  ىصاظتتر إلتت    وإاتت  وا, وإ، موعتتثكم الدتتو , علتيكم
نو مفتتتاتي،  ,وإاتتت  بتتتث نعطيتتتت مفتتتاتي، ختتت ائن اصر , مهتتتام  هتتتذا

ولكاتت  , (3)متتا نختتا  علتتيكم ن، تشتتركوا  لتتثي    اتت  واإو اصر  
هلك متن  وتهححلوا  حهلكوا كما]  نخا  عليكم الثايا ن، تاا سوا  يها

  ّللَ فكاناي ه ار نظارة نظرتهاا إلاى  ساول ا: هال عقهة  [كا، ببلكم
 .(4)(([على المنهر]

شااعر أن ذلاا، يحياااا ظاااهر؛ ألن ساايا  األحا ياا  ي  ل فتو يعااه 
 ،فهاساتغفا ه ألها  الهقياع ،وأما تو يعاه ليماوات, كان ه ر حياته 

                                                 

 .971 ربم  مسلم   (1)

نمتا هتذا الدتث ب  كأاتو , دلتت ن،  تهثاء الملركتة ال  رتلى علتيهم رديدة اصحاد ب ال  (2)
 كمتتا ودع نهتت  البهيتتع , دعتتا لهتتم واستتحغفر لهتتم حتتين علتتم بتتر  نجلتتو مودعتتاي لهتتم  تتذلك

ورجتت، ذلتتك اللالمتتة ا تتن  تتا   تت    7/319و  3/122   تتح، البتتاري: ااظتتر   االستتحغفار لهتتم
 .1/122  و على  ح، الباريتلليه

   تح، البتاري. ال نخا  على م موعكم؛ ص، الشر، بث وبع من  لت  نمحتو  لتث   :ني  (3)
3/122. 

 ,1211و, 3891و, 2311 تتتربم , جميتتتع المواضتتتع م موعتتتة متتتناصلفتتتاظ و  البختتتاري  (4)
 .و ين من صدي، مسلمهوما  ين المل, 1191 ربم  مسلم و  1892و, 1111و  1258و
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 .(1)وانقطاعه بجسده ع  زيا تهم, و عائه أله  أحد
ن الد وس والفوائاد والعهار المساتنهطة ما  هاذا إ :صة الهودوخال

 :منها, المهح  كثيرة
, والنصاال لهاام فااي الحياااة, نفااع أمتااه ىعلاا حاار  النهااي  - 5

بعد ثمان سنوات، وزا   على رهداا أحد ىوبعد الممات؛ ولهذا  ل  
 ،ووعظهااام, ونصاااحهم ،وأو اااى األحيااااا, لهااام و عاااا ،أهااا  الهقياااع

 هم حاذَ  ا إإَ وإ رار  , هم عليها ترك  يراع إإ  لَ فم ،ونهاهم ،وأمرهم
 .منه

فينهغاي لاه أن , حاي علياهتالتحذير م  فتنة زهرة الدنيا لم  ف - 2
, وإ ينااف  غياره فيهاا, وإ يطمئ  إلى ز ا فهاا, يحذ  سوا عاههتها

 .(2)تعالى ّللَ ويستخدم ما عنده منها في طاعة ا

 

                                                 

 .7/319  الفح،  (1)

 . 22/118  الباري ح، : ااظر  (2)
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 أمره ألبي بكر أن يصلي بالناس و   بداية مراه:المبحث السادس
فأهااام بالمدينااة بقيااة  ،ماا  حجااة الااو اع فااي ذل الحجااة  جااع 
فهينمااا , وجهاا  جاايق أسااامة باا  زيااد , و اافراع , المحاارمو, الشااهر

: بشكواه في ليال بقي  ما   افر  ّللَ  سول ا أالناس على ذل، ابتد
:  ياوه, فاي التاساع والعشاري  :  ياوه,   في الثاني والعشاري  مناهيه

فدعا لهام  ،رهداا أحد ىعل ىوهد  ل, ب  في أول رهر  بيع األول
و عاا لهام مو عااع  ،م علايهموسال   ،أها  الهقياع ىوذهي إلا, كما تقدم

فوجد عائشاة وهاي تشاتكي ما   اداع  ،ثم  جع مرة م  الهقيع, لهم
 ،(( تا عائشتة وارنستا        ناا وا)): فقال. وا أساه: وهي تقول ،برأسها
 همتت عليتك   ببلت  لتو متَت   ،  ومتا ضتر  )): ثام هاال: ’ائشاة هالي ع
لكاأني با، لاو  ّللَ وا: هلاي: هالي ((ود احك, يت عليكوصلَ , وكفاحك

 ،فأعرسااي بااهعض نسااائ، ،هااد فعلااي ذلاا، لقااد  جعااي إلااى بيتااي
تت)): هالااي  ،(2) بهعبااه وجعااه حتااى اساات وتتااام   ،))(1)    م رستتود ا حبس 

 .(3)أن يمر  في بيتي سااه فاستأذنه   فدعا ن, وهو في بيي ميمونة

                                                 

البثا تة والاها تة ال تن : وااظر, 1/312  سيرة ا ن هشام: ااظر, ا ن هشام  ساث ا ن إسداق  (1)
ا تتتن و  115و  1/211  ونخرجتتتو نحمتتتث, 232 - 219/ 5  و تتتح، البتتتاري, 8/111  كثيتتتر
ح  الحدتث ب  ت  روا تة ا تن هشتام إ، ا تن إستداق بتث صتر: وبتاد اصلبتاا , البيههت و ماجو 

 .82ص   نحكام ال اائ .  ثبت الدث ب والدمث    
 .و لبو على افسو  ا حث عليو: اسحل  و  (2)

كتا، : وبيت , 132 - 8/113  والبثا ة والاها ة ال  ن كثير  1/312  سيرة ا ن هشام: ااظر  (3)
= 
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فاساتأذن  ،’وجعاه فاي بياي ميموناة  ّللَ برسول ا وأول ما ارتدَ 
’أزواجه أن يمر  في بيي عائشة 

لماا : هالاي ’فع  عائشة , (1)
اساتأذن أزواجاه أن يمار  فاي  ،باه وجعاه واراتدَ  ، ّللَ ثق   سول ا

اله فاي األ   باي   جا فخره وهو بي   جلي  تخاط   ،له فأذنَ  ،بيتي
 ’وكاناااي عائشاااة  ،(2)عهااااس بااا  عهاااد المطلاااي وباااي   جااا  ه ااار

: هاااال ،باااه وجعاااه واراااتد   تااايلماااا   ااا  بي  ّللَ تحااادس أن  ساااول ا
 (5)نوكيتحهن لللت  نعهتث    َلتد  لتم ت   (4)متن ستبع بتر  عل    (3) هوار  هَ ))

ثتتتم   لدفرتتة  وج الابتت   (6)اخَ تت أجلستتاا   تت  م  , إلتتى الاتتا 
ححتى طفتق  شتير إلياتا  يتث  ن، , عليو متن تلتك الهتر  ا  ار (7)طفهاا

                                                 
= 

  ت  مرضتو ثالثتة عشتر  ومتاي  بهت  , ذلك    الحاستع واللشتر ن متن  تهر صتفر  توم اصر لتاء
 .5/219  الفح،: ااظر .وهذا بود اصكثر

 .5/219 ح، الباري : وااظر, 125 ربم  مسلم صدي،   (1)

  157كمتتا بتتاد ا تتن عبتتا   تت  آختتر حتتث ب البختتاري   تتربم  هتتو علتت   تتن ن تت  طالتتا  (2)
 .125ومسلم   ربم 

 .2/323  الفح،. ني نر هوا وصبوا: انهر هو: و   روا ة  (3)
, ونصت  الخلهتة,    كثير من نمتور الشتر لة ؛ ص، للثد السبع دخوالي ي ا  الحثاو نهذا م  (4)

 .5/212و 2/323 ((من آ ار  حى... )): و   روا ة لهذا الدث ب عاث الطبراا 
 .2/323  الفح،. ني نوص : نعهث  (5)
. ن ني جتا  كتا،وتغست   يتو الثيتا  مت  الذي  غس   يتو نهو إااء ادو المرك: المخ ا  (6)

 .323و  2/322  والفح،  1/379  الاووي
 .3/323  الفح،. طفق  فل  كذا إذا  رع     ل  واسحمر  يو:  هاد: ني  رعاا: طفهاا  (7)
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 .(1)(( هم وخطبهم ىثم خرج إلى الاا   رل, بث  للحن
: هلناا ((والاتا  ىنصل)):  هاد     ثه  رسود ا)): هالي ’وعنها 

 ،((ضلوا ل  ماء    المخ تا)) :هال! ّللَ هم ينتظرون، يا  سول ا ،إ
ثام أفاا  فقاال , غمي علياهفاأ   (2)فاغتسا  فاذهي ليناواا  ،ففعلناا: هالي
: ((والاتتا  ىنصتتل)) فقااال! ّللَ هاام ينتظروناا، يااا  سااول ا ،إ: هلنااا :
ثاام . فاغتساا [  هلتتث]ففعلنااا : هالااي ((ضتتلوا لتت  متتاء  تت  المخ تتا))

, إ : فقلناا و((الاتا  ىنصتل)): ثم أفاا  فقاال ،غمي عليهذهي لينوا فأ  
 ،((لت  متاء  ت  المخ تا ضتلوا)): فقاال! ّللَ هم ينتظرون، ياا  ساول ا

: ثام أفاا  فقاال, غمي علياهثم ذهي ليناوا فاأ   ،فاغتس [  هلث]ففعلنا 
: هالاااي! ّللَ هااام ينتظرونااا، ياااا  ساااول ا ،إ: فقلناااا ((والاتتتا  ىنصتتتل))

لصاااالة العشااااا  والنااااس عكاااو  فاااي المساااجد ينتظااارون النهاااي 
, أباي بكار؛ ليصالي بالنااس ىإلا  ّللَ فأ سا   ساول ا: هالي, اآل رة

 ،يااأمرك أن تصاالي بالناااس  ّللَ إن  سااول ا: فقااال (3)فأتاااه الرسااول
فقاال لاه  ،بالنااس  ا    ! ياا عمار –وكان  جاالع  هيقااع  –فقال أبو بكر 

ثام إن  ،بهم أبو بكر تل، األيام ىفصلَ : هالي ،بذل، أني أحا  : عمر
أحاادهما  –ة فخااره بااي   جلااي  َفااوجااد ماا  نفسااه      ّللَ  سااول ا

                                                 

وبتتث جمتتع  تتين هتتذ  المواضتتع , وذكتتر هاتتا لتتو ستتحة عشتتر موضتتلاي  295 تتربم  البختتاري   (1)
 .125 ربم  مسلم و, 2/272 البخاري صلباا     مخحرر ا

 .1/271  الفح،. ني لياه    هث: لياوء  (2)

 .ليرل   الاا  ني الذي نرسلو إليو الاب    (3)
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فلما  هه أبو بكار , وأبو بكر يصلي بالناس ،لصالة الظهر –(1)العهاس
: وهااااال لهمااااا, بااااأن إ يتااااأ ر فأومااااأ إليااااه النهااااي , ذهااااي ليتااااأ ر

فجعا  أباو بكار , جناي أباي بكار ىفأجلسااه إلا ،((جابو ىنجلساا  إل))
والنااس يصاالون بصااالة أبااي  ،يصالي وهااو هااائم ياأتم بصااالة النهااي 

ريل في أن هذه الصاالة هاي  االة وهذا   ،(2)((هاعد  بكر والنهي
 ،حريصاااع علااى أن يكااون أبااو بكاار هااو اإلمااام وهااد كااان  ،(3)الظهاار

الماا ثا : هالاي ’  عائشاة عاف, و    األمر باذل، مارا اع   ّللَ    ساول اق 
 (( الاتا  متروا ن تا  كتر  ليرتَ   )): فقاال, جاا باالل ي ذناه بالصاالة، 

                                                 

 .كما تهثم وا خر عل    (1)
  وبتتتث اخحتتر   لتتت  اصلفتتاظ متتتن البختتتاري 125 تتتربم  مستتلم و  157 تتتربم  البختتاري   (2)

 .و ل ها من مسلم
ونختتذ )):  تترحبي  عتتن ا تتن عبتتا  واستتحثد  روا تتة نربتتم  تتن, و عتتم  ل تتهم ناهتتا الرتتب،  (3)

وإستااد  حستن؛ لكتن  ت   ماجتو وهذا لف  ا ن , الهراءة من حيب  لل ن و  كر رسود ا   
إليهتا  ىسمع لما بر  من ن    كر ا  ة الحت  ااحهت االسحثالد  و اظر؛ الححماد ن،  كو، 

 ت  حتث ب ن ت   كمتا  وبتث كتا، هتو  ستمع ا  تة نحيااتاي  ت  الرتالة الستر ة, ن و  كتر خاصتة
 هتث    ت   دحمت  ن، تكتو، المغتر   ثم لو سلم لتم  كتن  يتو دليت  علتى ناهتا الرتب،, ادةحب

 هترن  ت  المغتر   ستملت رستود ا   <: ثبت    الرديدين من حث ب نم الف   بالتت
, 1119و  713 تربم  البختاري  ،>ثم ما صلى لاتا  لتثها ححتى بب تو ا   ,  المرسال  عر اي 

الرتالة الحت  ذكرتهتا هتذ  لكن وجتث   ت  الاستائ  ن، : باد ا ن ح ر  111م  رب مسلم و
 الاتا   ت  متر  موتتو  ت   لتم  رتَ    وبتث صترح الشتا ل  ناتو   نم الف   كاات     يحو
ثتم   وكا، ن و  كر  يها نوالي إمامتاي   وه  هذ  الح  صلى  يها باعثاي   المس ث إال مرة واحثة

 .1/278  الفح،: ااظر. كبير سمع الاا  الح  صار مأموماي 
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يقم مقاما،  ىوإنه مت ،(1)إن أبا بكر  ج  أسيف ّللَ يا  سول ا: فقلي
 متتتروا ن تتتا  كتتتر  ليرتتتَ   )): فلاااو أمااارت عمااار؟ فقاااال ،سااامع النااااسإ ي  

 ،هااولي لااه إن أبااا بكاار  جاا  أساايف: فقلااي لحفصااة: هالااي ،(( الاتتا 
 :فقالاي لاه, فلاو أمارت عمار ،سامع النااسيقام مقاما، إ ي   ىه متنوإ

تت   وستتف صتتواحا   صاتتحن   إاكتتن  )):  ّللَ فقااال  سااول ا  تتا  كتتر روا نم 
 اايي مناا، مااا كنااي أل: ]حفصااة لعائشااة يفقالاا ،(( الاتتا   ليرتتَ   
فلمااا   ا  فااي  ،فاأمروا أباا بكاار يصالي بالنااس: هالاي عائشااة ،[ ياراع 

 ،يهاا ى باي   جلاي  مفقاا, ةَفام  نفساه      ّللَ الصالة وجد  سول ا
 ، حتى     المسجد، فلما سمع أبو بكران في األ  و جاله تخط  

اا فجاااا  ،((بتتم مكااتتك)):  ّللَ فأومااأ إليااه  سااول ا, ه ذهااي يتااأ رحس 
  ّللَ فكااان  سااول ا, حتااى جلاا  عاا  يسااا  أبااي بكاار  ّللَ  سااول ا

 وأبو بكر هائماع يقتدل أبو بكر بصاالة النهاي  ،يصلي بالناس جالساع 
 .(2)((ويقتدل الناس بصالة أبي بكر
 في إمامة أباي بكار تراجع النهي  ’والسهي الذل جع  عائشة 

هنا بالصالة هو ما بيَ  لهث راجلت رسود )): ’هالي  ،ىفي  واية أ ر ت 
وماا حملناي علاى كثارة مراجعتاه إإ أناه لام يقاع فاي      ذلك     ا

                                                 

.  تال  هتثر علتى الهتراءة  والمراد ناو ربيق الهلا إذا برن  لبو البكاء:  ث ث الد ،: نسيف  (1)
 .123و, 218و, 1/281   ح،

متا كاتت صصتيا : ’رتة فبود حو, 125 ربم  مسلم و 1/121,  723 ربم  البخاري   (2)
 .179 ربم  البخاري  .ماك خيراي 
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أناه  ىوإ كناي أ , هلهي أن يحي النااس بعاده  جاالع هاام مقاماه أباداع 
فااأ  ت أن يعاادل ذلاا، , لاا  يقااوم أحااد مقامااه إإ تشاااام الناااس بااه

إاكتن )): صاةفلهاا ولح ؛ ولهاذا هاال (1)((عا  أباي بكار   سول اّللَ 
 .(2)((صاحن صواحا  وسف

ألبااي بكاار معلااوم  وتقديمااه )): ىتعااال ّللَ هااال اباا  كثياار  حمااه ا
وتقديماااه لاااه  ليااا  علاااى أناااه أعلااام  ،بالضااارو ة مااا   يااا  اإلساااالم

الهتتتوم نبتتتر هم   تتتؤمَ )): وأهااارؤهم لماااا ثهاااي فاااي الصاااحيل, الصاااحابة
نعااام هاااد اجتمعاااي فاااي أباااي بكااار هاااذه . الحااادي  (3)((..   لكحتتتا  ا
 ....(4)الصفات 

ن الااد وس والفوائااد والعهاار فااي هااذا المهحاا  إ :وخالصتتة الهتتود
 :ومنها, كثيرة
ااا - 5  ،وههاااو  أهااا  الهقياااع ،د  اساااتحهاب زياااا ة ههاااو  الشاااهداا بأح 

 .وعدم إحداس الهدع, والدعاا لهم بشرل عدم رد الرحال
                                                 

 .93روا ة   125 ربم  مسلم و, 1118و, 295 ربم  البخاري   (1)
 .وتهثم تخر  و  125 ربم  مسلم , 723 ربم  البخاري   (2)

 .173 ربم  مسلم   (3)

آختر صتالة صتالها )): ناتو كتا،  هتود ورول البيهه  عن نا    8/131  البثا ة والاها ة  (4)
بتاد ا تن كثيتر رحمتو ا    (( كتر  تو خلتف ن ت  مع الهوم    ثو  واحث ملحدفتاي  رسود ا   

ورجت، اللالمتة ا تن   ((وهذا إسااد جيث علتى  ترط الرتدي،)): 8/131     البثا ة والاها ة
نمتا : بلتت. خلتف نحتث متن نمحتو إال عبتث الترحمن  تن عتو  لتم  رتَ    الابت  ن،  ‘ ا  

 .وا   نعلم  كما تهثم   ناو هو اإلمام ؛الرالة الح  صالها مع ن    كر
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 .وال وجة كذل، ،وتجهي ها ،زوجته  الرج  يجواز تغس - 2

  فاي بياي إحاداه  مارَ جاواز اساتئذان الرجا  زوجاتاه أن ي   - 3
 .فحينئذ يقرع بينه  ،وإذا لم يأذنَ , عليه كان اإنتقال يشا  إذا 

فإناه  ؛بخاال  الجناون ،جواز المر  واإلغماا على األنهيااا - 4
لتكثياار  مااة ماا  ماار  األنهياااا؛كوالح, إ يجااوز علاايهم؛ ألنااه نقاا 

وتسلية الناس بهم؛ ولئال يفتات  النااس بهام , و فع   جاتهم ،أجرهم
, تفيعهدونهم؛ لما يظهر على أياديهم ما  المعجا ات واآلياات الهيناا

 .ّللَ إإ ما راا ا وإ نفعاع  اع وهم مع ذل، إ يملكون ألنفسهم ضر  

استحهاب الغسا  ما  اإلغمااا؛ ألناه ينشاط وي يا  أو يخفاف  - 1
 .الحرا ة

فاإذا راا اإنتظاا   الى , ينتظار يسايراع  إذا تأ ر اإلماام تاأ راع  - 6
 .أعلم الحاضري 

وتنهيهاه , وترجيحاه علاى جمياع الصاحابة  ،فض  أباي بكار - 7
وتنهياااه النااااس أناااه أحاااا بالخالفاااة مااا  غياااره؛ ألن الصاااالة بالنااااس 

رضتتياا لتتثايااا متتن رضتتيو رستتود )): هااالوا  ةلصااحاباللخليفااة؛ وألن 
 .((لث ااا     ا

ا ،إذا عر  لإلماام عاا   - 8 مناه منعاه ما   إ باد   غ  باأمر  أو ر 
 .ويكون أفضلهم ،فإنه يستخلف م  يصلي بهم ؛حضو  الجماعة

 ،ولهاذا أماره أن يصالي, ؛ ألن أبا بكار وثاا باه فض  عمر  - 9
 .ولم يعدل إلى غيره
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ااجااواز الثناااا والمااد  فااي الوجااه لماا  أ   - 51 اإلعجاااب  عليااه  ا م 
 .((أني أحا بذل،)) :فتنة؛ لقول عمر وال

إذا كااان هناااك  ، فااع الفضااالا األمااو  العظيمااة عاا  أنفسااهم - 55
 .بها على وجه مقهول مم  يقو

ايجوز للم   - 52 خلف غياره يساتفاي الصاالة ونحوهاا أن  ف  لا خ  تا س 
 .((يا عمر      )): بكر يلقول أب ،الثقاتم  

 .الصالة م  أهم ما يسأل عنه - 53

الموجااو ات  علااى جميااع أزواه النهااي  ’ضاا  عائشااة ف - 54
 .ااااااااااارضَاللَّه انهمنعائشة  إحداه    ،وه  تسع ،ذل، الوهي

جااواز مراجعااة ولااي األماار علااى سااهي  العاار  والمشاااو ة  - 51
 ةلك  بعها ة لطيفاة تحما  الحكما, مصلحةأنه واإستشا ة بما يظهر 

 .وحس  األسلوب

: جنااي اإلمااام لحاجااة أو مصاالحةجااواز وهااو  المااأموم ب - 56
كإساااماع الماااأمومي  التكهيااار فاااي الجااام الغفيااار الاااذي  إ يسااامعون 

أو , ة بالنساااأكصاالة المار ،أو علة أ ارى, أو ضيا المكان, الصوت
 .العراة، أو إمام المنفر  مع اإلمام

فينقاا  المهلااغ للناااس  ااوت  ،جااواز  فااع الصااوت بااالتكهير - 57
 .تكهير اإلماماإلمام إذا لم يسمع الناس 

إإ  ،على الحر  على حضو  الصاالة ماع الجماعاة هالتنهي - 58
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 .عند العج  التام ع  ذل،

 .األعلم واألفض  أحا باإلمامة م  العالم والفاض  - 59

النااس  ىجالسااع  ال ىفاإذا  ال   ،باه إنما جع  اإلمام ليا تمَ  - 21
 .هائماع  لوا هياماع  ىوإذا  لَ , جلوساع 

لكااا  إ  ؛هياااإ حاااره ف ّللَ فاااي الصاااالة مااا   شاااية االهكااااا  - 25
فاإذا غلهااه الهكاااا فاي الصااالة باادون ا تيااا ه , يتكلاف ذلاا، وإ يطلهااه

 .(1)فال حره

 
 

                                                 

   و تتتح، البتتتاري ,321 -1/322  و تتترح اص تتت ,  351 – 1/379   تتترح الاتتتووي: ااظتتتر  (1)
 .121و, 123و, 273و, 211و 211و, 281و, 282/ 1
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 ووصيته للناس  العظيمة هخطبت: المبحث السابا
م الخمااي  ههاا  أن و طااي عليااه الصااالة والسااالم أ ااحابه فااي ياا

يا ما  ساائر الصاد      فيهاا فضا يموت بخمساة أياام  طهاة عظيماة بايَ 
ولعا  , مع ما هد كان نا  علياه أن يا م الصاحابة أجمعاي , الصحابة

وهد اغتسا  علياه , يكتهه في الكتاب أن هذه كاني عوضاع أ ا  ه طهت
فصهوا عليه م  ساهع , الصالة والسالم بي  يدل هذه الخطهة العظيمة

 وهذا ما  بااب اإستشافاا بعاد  الساهع كماا, حل  أوكيته هرب لم ت  
 ىو ال  اره ثام ،اغتسا  والمقصاو  أناه  ،(1)و  ت به األحا ي 
ههاا  أن   ّللَ ساامعي  سااول ا: هااال جناادب  ،بالناااس ثاام  طااههم

ن،  كتتو، لتت  متتاكم     إاتت  ن تترن إلتتى ا)): يمااوت بخماا  وهااو يقااول
, كما اتخذ إ تراهيم خلتيالي , تلالى بث اتخذا  خليالي     ؛  ن، ا(2)خلي 

نال وإ، من , ن ا  كر خليالي   نمح  خليالي التخذولو كات محخذاي من 
نال  تال , كا، ببلكم كااوا  حخذو، ببتور نابيتائهم وصتالديهم مستاجث

وعاا  أبااي سااعيد  ،(3)((إاتت  ناهتتاكم عتتن ذلتتك  تحختتذوا الهبتتور مستتاجث
                                                 

 .8/115  البثا ة والاها ة ال ن كثير: ااظر  (1)

وهت  نعلتى , اللتو؛ ني  ت   اطاتوالرثابة والمدبة الحت  تخللتت الهلتا  رتار  خ  : ل ةالخ    (2)
؛ ص، خلحتتتو كااتتتت الرتتتث ق الختتتالص؛ وإامتتتا بتتتاد ذلتتتك : والخليتتت , لخالرتتتةالمدبتتتة ا
وال  تتتركة متتتن مدتتتا  التتتثايا    لتتتي   يهتتتا لغيتتتر  محستتتع  علتتتى حتتتا ا   تلتتتالى  مهرتتتور
و تترح , 2/252  ريتتوالمرتتباح الما, 1/71  الاها تتة  تت   ر تتا الدتتث ب: ااظتتر. وا ختترة
 .1/111   رح اص  و, 8/21  الاووي

 .831ربم   مسلم   (3)
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تت    إ، ا)): فقااال  طااي النهااي : هااال د ل خااال ر عبتتثاي  تتين ن، خي 
 ىفهكا, ((   و ين ما عاث   اخحار ما عاتث ا ؤتيو من  هرة الثايا ما  اء 

: وهااال الناااس, فعجهنااا لااه, مهاتنااافااديناك بابائنااا وأ   :وهااال أبااو بكاار 
ه اعا  عهاد   َيا  ّللَ انظروا إلى هذا الشيخ يخهار  ساول ا باي  أن  ّللَ را
فااديناك بابائنااا : وهااو يقااول ،ّللَ ي تيااه ماا  زهاارة الاادنيا وبااي  مااا عنااد ا

وكااان أبااو بكاار , رالمخَياا[ العهااد]هااو   ّللَ ن  سااول افكااا, وأمهاتنااا
الاتا   إ، متن نمتن   ،[ك   ا ن ا  كر ال تبت])):  ّللَ فقال  سول ا ،أعلمنا
ولتو كاتت محختذاي خلتيالي متن نمحت  , ن و  كر (1)   صدبحو ومالو عل   

 تتت   ين  َهتتتب  ال  َ , ومودتتتتو, اإلستتتالم ة  ختتتو  ولكتتتن ن  , ن تتتا  كتتتر  التختتتذ
 .(2)((إال  ا  ن    كر    إال سثالمس ث  ا

ن الاد وس والفوائاد والعهار فاي هاذا المهحا  إ :وخالصة الهتود 
 :ومنها, كثيرة
بساااد األباااواب إإ بااااب أباااي بكااار مااا  جملاااة  أمااار النهاااي  - 5

 . اإلرا ات التي تدل على أنه هو الخليفة

م  كان أ فع في و, وأنه أعلم الصحابة  فض  أبي بكر  - 2
وأناه أحاي الصاحابة إلاى  ساول , حا أن يطلاا علياه أعلامالفهم است

                                                 

  و تتترح الاتتتووي, 2/889   تتتح، البتتتاري: ااظتتتر, نكثتتترهم جتتتوداي لاتتتا  افستتتو ومالتتتو: ملاتتتا   (1)
28/212. 

 .1351 ربم  مسلم و, 3921و, 3181و, 111 ربم  البخاري   (2)
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 . ّللَ ا

وأن , الترغيااي فااي ا تيااا  مااا فااي اآل اارة علااى مااا فااي الاادنيا - 3
الرغهة في الهقااا فاي الادنيا وهتااع ما  الا م  إنماا هاي للرغهاة فاي  فاع 

 .وذل، باإز يا  م  الحسنات لرفع الد جات،الد جات في اآل رة

نويه بفضله وإحسانه والثناا عليه؛ ألن م  ركر المحس  والت - 4
 .تعالى ّللَ لم يشكر الناس إ يشكر ا

وإ  اال القهاو  فاي  ،التحذير م  اتخاذ المساجد على القهو  - 1
وأنه ما  رارا  , ولع  م  فع  ذل،, أو وضع الصو  فيها ،المساجد

 .(1)كائناع م  كان ّللَ الخلا عند ا

أكثر م  الانف  والولاد والوالاد   ّللَ الصحابة لرسول ا حي   - 6
 .ولهذا يفدونه بابائهم وأمهاتهم ؛والناس أجمعي 

 

                                                 

 .28/21  والاووي, 21, 7/21و, 2/889   ح، الباري: ااظر  (1)
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 ووصيته في تلك العد  اعتداد مراه : المبحث الثامن
كاان إذا اراتكى يقارأ علاى نفسااه   ّللَ أن  ساول ا< ’عائشاة عا  

 ،كني أهرأ[ الذل توفي فيه] وجعه ا ارتد  فلم   ،وينف  ،(1)بالمعوذات
هاال  ،>وأمسل بياده نفساه  جااا بركتهاا ،عليه به [ اية أنف وفي  و]

وفي  حيل . (2)((هما وجهو  افب على  ث و ثم  مس، )): اب  رهاب
إذا متر  نحتث متن نهلتو افتب عليتو      كا، رسود ا)): مسلم هالي
تتجَ    لمتتا متتر  مرضتتو التتذي متا   يتتو   تالملوذا  نافتتب عليتتو  ت  لل 

وع  عائشاة  ،(3)((ت نعظم  ركة من  ثيونمسدو  يث افسو؛ صاها كاا
فجاااات  ،فلاام يغااا   ماانه  اماارأة اجتمااع نساااا النهااي : هالااي ’

 ،(( تا اح  مرحبتاي )): فقال ، ّللَ فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية  سول ا
فهكااي  إليهااا حااديثاع  ثاام إنااه أساارَ , ا عاا  يمينااه أو عاا  راامالههفأجلساا
: ي،؟ فقالاياما يهك :لها فقلي  , ها فضحكي أيضاع ثم إنه سا    ،فاطمة

 مااا  أيااي كاااليوم فرحاااع : فقلااي ، ّللَ  سااول ا ألفشااي ساارَ  مااا كنااي  
اا بحديثااه   ّللَ ،  سااول اأ َصاا :فقلااي حااي  بكااي ،ن     أهاارب ماا  ح 

                                                 

: ااظتر. وب  نعتوذ  تر  الاتا , عوذ  ر  الفلقوب  ن, ب  هو ا   نحث: المراد  الملوذا   (1)
 .9/11و  5/232  الفح،

وكتتا،  فلتت    1291 تتربم  مستتلم و, 8782و, 8738و, 8221و, 1139 تتربم  البختتاري   (2)
ثتم  مست،  و تالملوذتين جميلتاي ,  يهترن  هت  هتو ا   نحتث<إذا نول إلتى  را تو  ن  تاي  ذلك 

 .8715 ربم  البخاري   >الف مرا  هما وجهو وما  لغت من جسث   فل  ذلك ث
 .1291 ربم  مسلم   (3)
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 مااا كنااي ألفشااي ساارَ  :يفقالاا:  وننااا ثاام تهكااي ؟ وسااألتها عمااا هااال
لاي  بمااعليا،  ع ماي  : هلاي  ّللَ فلما توفي  ساول ا,  ّللَ  سول ا
أماا : ؟ فقالاي ّللَ ني ماا هاال لا،  ساول ايم  الحا لما حدثتعلي، 

 أخبرا  ن، جبر   كتا، ني في المرة األولى  َ أما حي  سا: اآلن فنعم
وإاتتو عارضتتو  تتو  تت  اللتتام متترتين وال    لارضتتو الهتترآ، كتت  عتتام متترة

ا او الم السلف نان   واصبري     اته  ا  إال بث ح ر نجل  (1)راا ن  
  نيفلمااا  أى ج عااي سااا, فهكيااي بكااائي الااذل  أيااي: هالااي, لتتك

, نمتا ترضتين ن، تكتوا  ستيثة استاء المتؤماين   ا  اطمة)): الثانية فقال
فضااااحكي ضااااحكي الااااذل : هالااااي ؟((نو ستتتتيثة استتتتاء هتتتتذ  اصمتتتتة

 تتتأخبرا  ناتتت  نود متتتن  حبلتتتو متتتن نهلتتتو )) :وفاااي  واياااة ،(2)(( أياااي
 .(3)((  دكت

وأول م  يلحاا باه , يدة نساا الم مني أنها س ’وسهي ضحكها 
 ههاال ابا  حجار  حما,  هوسهي الكهااا أناه أ هرهاا بموتا, م  أهله

أل  ،(4)((ماااري و وى النساااائي فاااي ساااهي الضاااح، األ)): تعاااالى ّللَ ا
وكونهااا أول ماا  يلحااا بااه ماا  , بشااا تها بأنهااا ساايدة نساااا هااذه األمااة

                                                 

 .ني ال نظن  (1)
 .واللف  لمسلم, 1182 ربم  مسلم و, 1131و, 1133 ربم  البخاري   (2)

 .1182 مسلم   ربمو, 1131و, 1133 ربم  البخاري   (3)

 .5/235   ح، الباري: ااظر  (4)
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  أهاا  بيااي أول ماا  مااات ماا ’وهااد اتفقااوا علااى أن فاطمااة . أهلااه
 .(1)حتى م  أزواجه ،بعده النهي 

ما   (2)علياه الوجاع رادَ أأحاداع  ماا  أياي  )): هالاي ’وع  عائشاة 
  .))(3) ّللَ  سول ا

وهاو   ّللَ   لي على  ساول ا: هال ب  مسعو   ّللَ وع  عهد ا
إناا، توعاا، وعكاااع  ّللَ يااا  سااول ا: ته بياادل فقلاايساافمس ،(4)يوعاا،
تترَ   وعتتك وعتتك كمتتاإاتت  ن    نجتت   )):  ّللَ فقااال  سااول ا, رااديداع  ال، ج 
نجت  )):  ّللَ فقاال  ساول ا ؟ذل، أن ل، أجري : فقلي: هال ،((ماكم

ا  مت وكة ]من مر   ما سوا   لذلك كذلك ما من مسلم  ريبو نذ
 .(5)((الش رة وربها  ها سيئاتو كما تدط      ا إال حط  [  وبها

 ّللَ برساول ا (6)لا    ا ن الَما: هااإ ب  عهااس  ّللَ وعهد ا ،وع  عائشة
                                                 

 .5/231   ح، الباري: ااظر  (1)
و ترح , 22/222  الفتح،: ااظتر. واللر  تسم  ك  مر  وجلاي , المر : لوجعالمراد  ا (2)

 .21/313  الاووي
 .1872 مسلم   ربمو, 8111 ربم  البخاري   (3)
  الفتتح،. وتدر كهتتا إ تتا   إرعادهتتا الموعتتو، :وبيتت , نلمهتتا :وبيتت , الدمتتى :بيتت :  وعتتك  (4)

22/222. 
, 8117و, 8112و, 8112و, 8115و, 8117 تتتتتتربم  22/222 متتتتتتع الفتتتتتتح، البختتتتتتاري   (5)

 .و ينهما  ين المل واللف  لو إال  1872 ربم   1/2992 مسلم و
م  هتتام  ل ترح الساوستت  علتى صتدي، مست: ااظتر. ني لمتا ح تر  المايتتة والو تاة: د   ا ت  (6)

 .2/831  و ح، الباري, 1/118  اص  
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كشافها  (3)فاإذا اغاتم ،له على وجهاه (2)يطر   ميصة (1)طفا  ّللَ ا
الارتتتارل و اليهتتتود علتتتى    للاتتتة ا)): وهاااو كاااذل، يقاااول ،وجهاااهعااا  

 .(4)ما  نعوا    حذ   ي   ((اتخذوا ببور نابيائهم مساجث
 ،فاااي مرضاااه  ّللَ أنهااام تاااذاكروا عناااد  ساااول ا ’وعااا  عائشاااة 

 ،ويراالحهشااة فيهااا تصاابحهيهااة كنيسااة  أينهااا  وأم   ،ساالمة ت أم  فااذكر
إ، نولئتك إذا كتا،  تيهم الرجت  الرتال،  متا  )):  ّللَ فقال  ساول ا

نولئتتتك  تتترار   روا  يتتتو تلتتتك الرتتتوروصتتتو     اتتوا علتتتى ببتتتر  مستتت ثاي 
 .(5)(( وم الهيامة    الخلق عاث ا

فاي مرضاه الاذل   ّللَ هاال  ساول ا)): هالي أيضاع  ’وع  عائشة 
اليهتتتود والارتتتارل اتختتتذوا ببتتتور نابيتتتائهم     للتتتن ا)) :لااام يقااام مناااه

تخاذ غيار أناي أ شاى أن ي  , بارزوا ههارهفلاوإ ذلا، أل: هالاي ((مساجث
 .(6)((مسجداع 

                                                 

حا تتتية , 1/118  و تتترح اص تت , 8/21   تتترح الاتتووي: ااظتتر, وجلتتت  ع ني  تتر: طفتتق  (1)
 .2/831  و ح، الباري,  الساوس

 .كساء لو نعالم: ةخمير  (2)

 .ونخذ  افسو من  ثة الدرارة  تسخن  الخميرة: محا   (3)

 .832 ربم  مسلم و, 1111و  1113 ربم   5/212 مع الفح، البخاري   (4)
 .815 ربم  مسلم و, 3575و, 2312و ,131و  117 ربم  البخاري   (5)

ومستتتلم   تتتربم , 8528, 1113و, 1112و, 3183و, 2392  و2332و, 138ختتتاري   تتتربم الب  (6)
تتَ  )):   ولفتت  مستتلم819 تتربم  ش  تتَ  نو )): 2392وعاتتث البختتاري   تتربم , (( يتتر ناتتو خ   يتتر ناتتو َخش 

= 
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ال ت للتتوا  يتتوتكم )): أنااه هااال عاا  النهااي  وعاا  أبااي هرياارة 
م تبلغاتت   تتن، صتتالتك وصتتلوا علتت   , وال ت للتتوا ببتتري عيتتثاي , ببتتوراي 

 .(1)((حيب كاحم
فقالااي , (2)جعاا  يتغشاااه لمااا ثقاا  النهااي : هااال وعاا  أناا  

لتتي  علتتى ن يتتك كتتر   لتتث )): فقااال لهااا ،(3)كاارب أباااهاو: ’فاطمااة 
ياا أبتااه ما  جناة ,  عااه اع أجااب  ب ا ،ياا أبتااه: فلماا ماات هالاي ،((اليوم

لاي فاطماة فا  هافلماا     ،(4)يا أبتاه إلى جهريا  ننعااه, الفر وس مأواه
  ّللَ أطاباااااي نفوساااااكم أن تحثاااااوا علاااااى  ساااااول ا! ياااااا أنااااا : ’

 .(5)؟((التراب
ن الااد وس والفوائااد والعهاار فااي هااذا المهحاا  إ :وخالصتتة الهتتود

 :ومنها ،كثيرة
وإنماااا جااااات الرهياااة , وباألذكاااا , اساااتحهاب الرهياااة باااالقرهن - 5

باااالمعوذات؛ ألنهاااا جامعاااة لالساااتعاذة مااا  كااا  المكروهاااات جملاااة 
                                                 

= 
  َ ش   .((خ 

صتتتدي،  :وااظتتر  5521 تتربم  ,1/317  ونحمتتتث, 1211125   تتربم 125 /1 داود ن تتو   (1)
 .2/353 داود ن   

 . يأخذ  افسو و غمو   غطيو ما ا حَث  و من مر : شا غ ح  (2)
 .5/219  الفح،: ااظر. وإال لاهاها ,  ذلك ’لم تر ع صوتها   (3)

 .َاَلى الميت إذا نذاع موتو ونخبر  و: االا   (4)

 .1111 ربم  البخاري   (5)
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فياد   فاي ذلا، ,  ّللَ ففيها اإستعاذة م  رر ماا  لاا ا, صيالع وتف
وما  رار , وم  رر الساواحر, وم  رر النفاثات في العقد, ك  ريا
 .(1)وم  رر الوسواس الخناس, الحاسدي 

مرحبتاي )): ومحهتاه لهاا؛ ولهاذا هاال ،بهنته فاطماة عناية النهي  - 2
  لااي عليااه هااام إليهااا وهااد جاااات األ هااا  أنهااا كانااي إذا  ،(( تتا اح 
, رَضِيََاللَّهي عانَهُمَي اااوإذا   ا  عليهاا فعلاي ذلا، , وأجلسها في مجلساه, لهاوههَ 

 .(2)عليه تقهله يوأكه ،فلما مر    لي عليه

والعطف , أنه ينهغي العناية بالهنات ’ي  ذ م  هصة فاطمة  - 3
, وتااربيته  التربيااة اإلسااالمية, و حمااته , واإلحسااان إلاايه , علاايه 

 .وأن يختا  لها ال وه الصالل المناسي, هتداا بالنهي ا

فيجاي علاى الولاد , ’عناية الولد بالوالد كما فعلي فاطمة  - 4
فيتعار  لعقوباة , وإ يعقهماا, ويعتني بهرهماا, أن يحس  إلى والديه

 .تعالى ّللَ ا

,  ّللَ  سااول ا هوأناا هالتااي تاادل علااى  ااده معجاا ة النهااي  - 1
فكاناي أول , يلحقاه ما  أهلاهأن فاطماة أول ما   ذل، أنه أ هروم  

 .م  مات م  أهله باإتفا 

وإيثااا هم حااي , ساارو  أهاا  اإليمااان باإنتقااال إلااى اآل اارة - 6
                                                 

 .7/378  واص  , 21/133   رح الاووي: ااظر  (1)

 .231و, 5/238   ح، الباري: ااظر  (2)
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ولكنهم إ يتمناون الماوت , تعالى ّللَ اآل رة على الدنيا لحههم للقاا ا
لضااار نااا ل بهااام؛ لااارغهتهم فاااي اإلكثاااا  مااا  األعماااال الصاااالحة؛ ألن 

مااات انقطااع عملااه إإ ماا  ثااالس كمااا بااي  النهااي عليااه  اإلنسااان إذا
 .الصالة والسالم

المااريض إذا هاارب أجلااه ينهغااي لااه أن يو ااي أهلااه بالصااهر؛  - 7
 .((واصبري     اته  ا)): لفاطمة لقوله 

 .وأنها سيدة نساا الم مني  رَضََِاللَّه عانَهُمَ فض  فاطمة  - 8

ويرفاع , إنه يكفر الخطاياف ؛المر  إذا احتسي المسلم ثوابه - 9
واألمارا  , وذلا، عاام فاي األساقام,  ا  باه الحساناتتو, الد جات

واألنهياا عليهم الصاالة , ي مشقتهاوهمومها وإن هل  , ومصائي الدنيا
األمث ؛ ألنهم مخصو ون األمث  فثم , الناس بالا والسالم هم أرد  

تعاالى لياتم  ّللَ ومعرفة أن ذل، نعماة ما  ا ،بكمال الصهر واإحتساب
لحاا وي  , ويظهر  اهرهم و ضااهم, ويضاعف لهم األجر ،لهم الخير

وإن كاناااي  ،ألمثااا  مااا  أتهااااعهم؛ لقاااربهم مااانهماباألنهيااااا األمثااا  ف
أن الااهالا فااي مقابلااة  -أعلاام ّللَ وا-الساار فااي ذلاا، و,   جااتهم أهاا 

؛ ولهاااذا كاااان باااالؤه أراااد   ،علياااه أكثااار ّللَ فمااا  كاناااي نعماااة ا, النعماااة
تَ    َ تا ا َستاءَ ﴿: تعاالى ّللَ وهاال ا, العهاد علاى حاد   الحر   ضوعف حد   الا ب 

ن   َفي  تتل  َلتتَذا   ض  َاتتة    َ تتاَعف  َلَهتتا ال  َبَي  َشتتة  م  تتاك ن    َفاح   ،(1)﴾َمتتن َ تتأ    م 
                                                 

, 8/21و, 311و, 318و, 21/135   تترح الاتتووي: وااظتتر, 32: ستتورة اصحتت ا   ا  تتة  (1)
= 
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إإ أنااه كلمااا هويااي , ف يرفااا بااهيعوالضاا,   مااا حماا حَمااوالقااول ي  
ن عليااه فيهااو    ،هالاوماانهم ماا  ينظاار إلااى أجاار الاا, المعرفااة هااان الااهالا

 ،أن هاذا تصار  المالا، فاي ملكاه ىوأعلى م  ذلا، ما  يار, الهالا
 .(1)وإ يعتر  ىفيسلم ويرض

وما  إ  اال القهاو   ،التحذير م  بناا المساجد على القهو  - 51
وأناه ما  رارا  الخلاا , ولعا  ما  فعا  ذلا،, والصو  في المسااجد

بهاا  ىالو اايا التاي أو ا وهاذا ما  أعظام, تعالى يوم القيامة ّللَ عند ا
 .(2)هه  موته بخمسة أيام  ّللَ  سول ا

 

                                                 
= 

 .5/311  واص  
 .3/125و, 22/221و, 5/231   ح، الباري: ااظر  (1)

 .3/125و, 22/221و, 5/231   ح، الباري: ااظر  (2)
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 كند موته وصايا النبي : لتاسااالمبحث 
 ،(1)وماا ياوم الخمااي  ،ياوم الخمااي <: هاال ^عا  ابا  عهاااس 

وا ائحوا  نكحا لكم كحا اي لتن ت تلَ )): فقال ،وجعه  ّللَ برسول ا ارتد  
إن : فقاال بعضاهم] ،نهاي التناازع فتناازعوا وإ ينهغاي عناد ،(( لث  ن تثاي 
[ ,ّللَ وعناادكم القاارهن حسااهنا كتاااب ا ،هااد غلهااه الوجااع  ّللَ  سااول ا

بوا يكتاي لكام هر   : فمنهم م  يقول ،فا تلف أه  الهيي وا تصموا]
 فلماااا أكثاااروا , غيااار ذلااا، لومااانهم مااا  يقاااو, وا بعااادهكتابااااع إ تضااال  

: وفااااي  وايااااة  [بومتتتتوا]((:  ّللَ هااااال  سااااول ا ،اللغااااو واإ ااااتال 
 نوصتتتتيكم   [ممتتتتا تتتتتثعواا  إليتتتتو (2) التتتتذي ناتتتتا  يتتتتو خيتتتتر  دعتتتتوا ))

 وا الو تتتتث  ونجيتتت, نخرجتتتوا المشتتتركين متتتن ج  تتترة اللتتتر :  تتتثالف
 أو هااااال  ،وسااااكي عاااا  الثالثااااة ،(3)(( ادتتتتو متتتتا كاتتتتت نجيتتتت هم  تتتتو

                                                 

, والحل تا ماتو , ة والمكترو تفخيم نمر   ت  الشتث:  وم الخمي  وما  وم الخمي ؛ ملاا   (1)
  ((ثم  كتى ححتى خ تا دملتو الدرتى)): و   روا ة    نواخر كحا  ال هاد عاث البخاري

   ح، البتاري: ااظر ((...ثم جللت تسي  دموعو ححى رن حها على خث و)): و   روا ة لمسلم
 .  و رح الاووي على صدي، مسلم5/231

 التتذي ناتتا  يتتو متتن مراببتتة ا     لتتذي  تترعحم  يتتودعتتوا  متتن الاتت اع واالختتحال  ا: الملاتتى  (2)
نو  التذي نعاايتو متن كرامتة ا   , والفكتر  ت  ذلتك خيتر ممتا ناتحم  يتو, تلالى والحأها للهائتو

: ااظتر.    يتر ذلتكيتوب.. خير مما ناتا  يتو متن الديتاة    نعثها ل   لث  راق الثاياحتلالى ال
 .و رح الاووي, 5/231   ح، الباري

   نجتتتتا ة الو تتتتود وهتتتتذا نمتتتتر ماتتتتو , وال تتتتائ ة اللطيتتتتة, ني نعطتتتتوهم: جيتتتت وا الو تتتتثون  (3)
, وتر يبتتاي لغيتترهم متتن المؤلفتتة بلتتو هم وادتتوهم  تطييبتتاي لافوستتهم  وإكتترامهم  وضتتيا حهم

 .و رح الاووي  7/238   ح، الباري: ااظر. وإعااة لهم على سفرهم
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أل فااي تلاا،  ((وأو اااهم بااثالس)): ‘هااال اباا  حجاار  ،(1)((فأنساايتها
لااام يكااا  أماااراع  أن الاااذل أ ا  أن يكتهاااه  وهاااذا يااادل علاااى, الحالاااة

 ،ماار بتهليغااه لاام يتركااه لوهااوع ا ااتالفهم؛ ألنااه لااو كااان ممااا أ  حتماااع تم
كماااا  ،غاااه لهااام لفظااااع لَ هول, ه وباااي  تهليغاااهنااامااا  حاااال بي ّللَ ولعاهاااي ا

أو اهم بإ راه المشركي  وغير ذل،، وهاد عااٍ بعاد هاذه المقالاة 
تما  أن يكاون مجموعهاا ماا أ ا  فيح ،وحفظوا عنه أرياا لفظااع  ،أياماع 

 .(2)أعلم ّللَ وا ،أن يكتهه
 الثالثاااة فاااي هاااذا الحااادي  يحتمااا  أن تكاااون الو اااية والو اااية

أو الو اية بالصاالة وماا  ،أو الو ية بتنفيذ جايق أساامة , بالقرهن
عهاد ما   ون وثنااع ي   باأن إ يتخاذ ههاره ، أو الو ية  ملكي األيمان

 .(3) يا عنهوهد ثهتي هذه الو ا, ّللَ ا
ااباا  أبااي أو   ّللَ وعاا  عهااد ا  ّللَ هاا  أو ااى  سااول ا :أنااه ساائ   ىفا

هال... ؟ :((كحتا  ا ىنوص     ))(4)، ّللَ والمرا  بالو ية بكتااب ا :
اا , عماا  بااأوامرهفي  : هااع مااا فيااهت  وي  , صااانكاارم وي  في  , ىومعناا اع حفظااه حس 

                                                 

 .2137 ربم  مسلم و, 1131و, 1132 ربم  البخاري   (1)
 .5/231   ح، الباري  (2)

 .5/238  المرجع السا ق  (3)

 .8211و, 1112و, 1712 ربم  البخاري , 2131 ربم  مسلم   (4)
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 .(1)نحو ذل،ويداوم على تالوته وتعلمه وتعليمه و, ويجتني نواهيه
 أناه : بكتاب اّلَل تعالى في مناساهات كثيارة، منهاا وهد أو ى 

، وعنادما (3)وفاي  طهتاه فاي مناى ،(2)فااتره فاي عيأو ى به في  طهت
نولهما : وناا تار،  يكم ثهلين... <:  جع م  مكة في غدير  م، هال
هتتتو حبتتت  ا    متتتن اتبلتتتو كتتتا، علتتتى ]كحتتتا  ا   تتت  الهتتتثل والاتتتور  

   ختتتتتذوا  كحتتتتتا  ا    [ثل  ومتتتتتن تركتتتتتو كتتتتتا، علتتتتتى ال تتتتتاللةالهتتتتت
ونهت  <: ، فح  على كتاب اّلَل، و غاي فياه، ثام هاال>واسحمسكوا  و

، وأو اى بكتااب (4)ثاالس مارات >... يح   نذكتركم ا    ت  نهت   يحت 
اّلَل تعالى عند موته 

(5). 
وهاد , وأمر عليه الصالة والسالم وأو اى بإنفااذ جايق أساامة 

يااوم كااان أن تجهياا  جاايق أسااامة  :تعااالى ّللَ ذكاار اباا  حجاار  حمااه ا
وكااان ابتااداا ذلاا، ههاا  ماار  , بيااومي  السااهي ههاا  مااوت النهااي 

                                                 

 .9/17  الفح،  (1)

 .  وتهثم تخر  و2125صدي، مسلم  الدث ب ربم : ااظر   (2)
 93/ 2  وتهتتتثم تخر  تتتو  ومستتتحثر، الدتتتاكم 2195صتتتدي، مستتتلم  الدتتتث ب ربتتم : ااظتتر (3)

  ((...كحتا  ا   وستاة ابيتو: إا  بث تركت  تيكم متا إ، اعحرتمحم  تو  لتن ت تلوا ن تثاي )):  لف 
 .وتهثم تخر  و

 .1125صدي، مسلم   ربم  (4)
  2131  وصدي، مسلم   ربم 8211و, 1112  و1712دي، البخاري   ربم ص: ااظر (5)

 .1125وربم 
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 :و عا أسامة وهاال, فندب الناس لغ و الروم في ه ر  فر, النهي 
 هتتتث وليحتتتك هتتتذا ,  تتتأوطئهم الخيتتت   ستتتر إلتتتى موضتتتع مهحتتت  ن يتتتك))

فعقد ألسامة  ،وجعه في اليوم الثال   ّللَ فهدأ برسول ا ،((...ال ي 
وكااااان مماااا  انتاااادب مااااع أسااااامة كهااااا  , فأ ااااذه أسااااامة ،لااااواا بيااااده

نافتذوا )): فقاال ،وجعاه  ّللَ برساول ا اراتد   ثم, المهاجري  واألنصا 
فساا  عشاري  ليلاة  ،فجه ه أباو بكار بعاد أن اساتخلف  ((جي  نسامة

وهاد  ،الجايق ساالماع  و جاع ،وهت  هات  أبياه, إلى الجهة التي أمر بها
 .(1)((...غنموا
ر علايهم وأَما ،بعثااع  بعا  النهاي : هاال با  عمار  ّللَ ع  عهاد او

إ، )):  فقااال النهااي ،فطعاا  بعااض الناااس فااي إما تااه ،أسااامة باا  زيااد
    وا تم ا, تطلاوا    إمارتو  هث كاحم تطلاتو،  ت  إمتارة ن يتو متن ببت 

هتذا  وإ،  , الاتا  إلت    لمتن نحتَا  وإ، كا،   (2)إ، كا، لخليهاي لإلمارة
اوهد كان ع   ،(3)(( لث  الاا  إل    لمن نحَا  حاي  تاوفي  أساامة  ر  م 

 .(4)سنة ةثمان عشر النهي 
: هاااال فعااا  أنااا  , بالصاااالة وماااا مكلاااي األيماااان  ىوأو ااا

                                                 

 .1/315  وسيرة ا ن هشام, 5/281   ح، الباري: ااظر  (1)

 .28/128  الاووي. حهيهاي  ها: ليهاي خ  (2)
 مستلم و, 7257و, 1117و, 1119و, 1115و, 1182و, 3732 تربم , 7/51 البخاري   (3)

 .1111 ربم 
 .28/128 مسلم  رح الاووي على صدي، : ااظر  (4)
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الرتتتالة )): حاااي  حضاااره الماااوت  ّللَ كاناااي عاماااة و اااية  ساااول ا
 بهااا يغرغاار  ّللَ جعاا   سااول ا حتااى ،((الرتتالة ومتتا ملكتتت ن متتااكم

 .(1)((وإ يكا  يفيض بها لسانه ، د ه
الرتالة الرتالة ومتا )):  كان ه ر كالم النهي: هال وع  علي 
 .(2)((ملكت ن مااكم

الفوائااد والعهاار فااي هااذا المهحاا  ون الااد وس إ :وخالصتتة الهتتود
 :ومنها ،كثيرة
 هااي ن النوجااوب إ ااراه المشااركي  ماا  ج ياارة العاارب؛ أل - 5

أماا , في بداية  الفته وهد أ رجهم عمر , أو ى بذل، عند موته
 .أبو بكر فقد انشغ  بحروب الر ة

كماااا كاااان النهاااي علياااه  ،وإعطااااؤهم ضااايافتهم ،إكااارام الوفاااو  - 2
 .بذل، أو ى الصالة والسالم يفع ؛ ألن النهي 

ااا ّللَ وجاااوب العناياااة بكتااااب ا - 3 , ويصاااان, فيكااارم: ومعناااى اع حس 
, وياداوم علاى تالوتاه, فيعما  باأوامره ويجتناي نواهياه ،ماا فياهويتهع 

أو اااى باااه فاااي عااادة  ونحاااو ذلااا،؛ ألن النهاااي  ،وتعلماااه وتعليماااه
 . فدل ذل، على أهميته أهمية بالغة مع سنة النهي, مناسهات

                                                 

 تتربم  ,1/922 ماجتتو وروا  ا تتن , ي،دوإستتااد  صتت  21219 تتربم  ,3/227  نحمتتث  لفظتتو (1)
 .1/229 ماجو صدي، ا ن  :وااظر  2118

صتتتدي، ا تتتن : وااظتتتر, 858 تتتربم   ونحمتتتث  1195  تتتربم   ,1/922 ماجتتتو نخرجتتتو ا تتتن   (2)
 .1/229 ماجو 
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ة الصااالة؛ ألنهااا أعظاام أ كااان اإلسااالم بعااد الشااها تي ؛ يااأهم - 4
 .ثناا الغرغرةعند موته أ ولهذا أو ى بها النهي 

القيااام بحقااو  الممالياا، والخاادم وماا  كااان تحااي الوإيااة؛  - 1
الرتتتالة الرتتتالة ومتتتا ملكتتتت )): فقاااال ،أو اااى باااذل، ألن النهاااي 

 .((ن مااكم

علاى جايق عظايم  ره النهاي حيا  أَما ؛فض  أسامة ب  زيد - 6
 .(1)نفاذ جيشهإوأو ى ب, فيه الكثير م  المهاجري  واألنصا 

فااي جاايق   ّللَ كاار حياا  أنفااذ و ااية  سااول افضاا  أبااي ب - 7
تتر    نَ، ﴿ :أسااامة فهعثااه؛ لقولااه تعااالى وَ، َعتتن  نَم  تتَذر  ال تتذ  َن   َختتال ف  َيد  َ ل 

م  َعَذا ة نَل يمة  يَبه  َاةة نَو    ر  ح  م     يَبه   .(2)﴾ت ر 
 حياا  أنفااذ و ااية  سااول اّلَل  فضاا  عماار باا  الخطاااب  -8

 .العربفي إ راه المشركي  م  ج يرة 

 
 

                                                 

 .9/17و 238 - 5/231 ح، الباري  :ااظر  (1)

 .13 :ا  ة  سورة الاور  (2)
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 الرفيق األكلى اختياره : المبحث العاعر
ر يمااوت نهااي حتااى يخَيااإ كنااي أساامع أنااه : هالااي ’عاا  عائشااة 

 ،فااي مرضااه الااذل مااات فيااه فساامعي النهااي , بااي  الاادنيا واآل اارة
َلتتتَم ا    ﴿: يقاااول [ تتتث ثة] (1)ة  َحاااوأ ذتاااه ب   تتتَن َمتتتَع ال تتتذ  َن نَا  م َم  ه   َعَلتتتي 
يَن َوا َي  تاالا ب  يهي تَن ن وَلتتئ َك َر   يَن َوَحس  تال د  تَهَثاء َوالر  يَن َوالش  َث  ه   ،(2)﴾لَر 

 .(3)حينئذ   را ي       ههالي فظننت
وهاو  ااحيل   ّللَ كااان  ساول ا: أنهاا هالاي ’وفاي  واياة عنهااا 

 ،((رخي تال اتة ثتم     رل مهلتث  متنإاو لم  هب  اب  بط ححى   ت)): يقول
ااغ   ،ذلخااو أسااه علااى ف (4) ّللَ فلمااا ناا ل برسااول ا: هالااي عليااه  يا ش 
م  تت  لل هتتا)): ثاام هااال ،قفسااإلااى ال رااخ  بصااره  أثاام أفااا  ف ،ساااعة

وعرفي أنه حديثاه الاذل كاان , إ يختا نا إذاع : فقلي ،((الر يق اصعلى
 : ّللَ م بها  سول افكان ه ر كلمة تكلَ : هالي, يحدثنا وهو  حيل

وهااو  ساامعي النهااي : ’لااي وها ،(5)((م متتع الر يتتق اصعلتتىلل هتتا))

                                                 

 .28/129   رح الاووي: ااظر.    الرو  ل ة     :دة  الب    (1)

 .19: ا  ة  لاساءسورة ا  (2)

 تتتربم  مستتتلم و, 1829و, 1315و  1851و ,1113و, 1137و, 1131 تتتربم  البختتتاري   (3)
1111. 

 .1137ربم   (( لما ا حكى وح ر  الهب )) :و   البخاري  (4)

 .1111 مسلم و 1113و, 1137 ربم  البخاري   (5)
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ونلدهات   تالر يق , م ا فتر لت  وارحمات لل ها)): ظهره يقول مسند إلَي 
ا, فيماا عناده و اغهااع  ،برباه متصالع  وكان  ،(1)((اصعلى , للقائاه اع ومحه 
اا  ،وماا  ذلاا، السااواك؛ ألنااه مطهاارة للفاام, لمااا يحهااه سااهحانه اع ومحه 

أن  ساول  علَي  ّللَ م اإن م  نع)): هالي ’فع  عائشة  ،مرضاة للرب   
وأن ، (3)نحارلو, (2)وبي  ساحرل, وفي يومي, توفي في بيتي  ّللَ ا
ب  أبي ]عهد الرحم       علَي , جمع بي   يقي و يقه عند موته ّللَ ا

 ،(4)[إلااى  ااد ل]  ّللَ وأنااا مسااندة  سااول ا ،وبيااده السااواك ،[بكاار
 ؟ ااذه لاا،ه: فقلااي, وعرفااي أنااه يحااي السااواك ،فرأيتااه ينظاار إليااه

ناااه لااا،؟ لي  أ   :هلاااي  و, علياااه فتناولتاااه فاراااتدَ  ،(( أ تتتار  رنستتتو ن، التتتم))
 ،(5)تهغثام مضا, قصامتهف: وفي  واياة] ،هت  ن  يَ فلا  ،(( أ ار  رنسو ن، الم))
 ،ثاام  فعتااه إلااى النهااي  ،(6)هتااهوطي   ،ونفضااته ،وفااي  وايااة فقضاامته]

ااا اع اساااتنان اسااات َ   ّللَ فماااا  أياااي  ساااول ا ،(7)باااه فاسااات َ    أحسااا ا  ط  ها
                                                 

 .8111و, 1112 ربم  البخاري   (1)

  والاتتووي, 5/239  الفتتح،. الرئتتة ومتتا تللتتق  هتتا: اصصتت وهتتو  تت  , هتتو الرتتثر: ستتدري  (2)
28/125. 

 .5/239  الفح،. الادر هو موضع الادر: وادري  (3)

 .1135ربم   البخاري      (4)
 .952 ربم  البخاري      (5)

 .5/239  الفح،, للياو م  ن،  كو، تطييبو تأكيثاي حو د,  الماء: طيبحو  (6)

 .على نساااو  ونمر    ني اسحا،  و  (7)
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فجع  يد   يده في , فيها ماا (3)أو علهة ،(2)وبي  يديه  كوة (1)[منه
إ، للمتتتو       ال إلتتو إال ا)) :ويقااول ،فيمساال بهااا وجهااه ،مااااالفااي 

حتااى  (( تت  الر يتتق اصعلتتى)): ثاام نصااي يااده فجعاا  يقااول ،((ستتكرا 
 . (4)((ومالي يده ،هضه  

, (6)وذاهنتاي (5)  حاهنتيوإنه لهي مات النهي : ’وهالي عائشة 
 .<(7)بعد النهي  ة الموت ألحد أبداع فال أكره رد  , (6)وذاهنتي

ن الااد وس والفوائااد والعهاار فااي هااذا المهحاا  إ :وخالصتتة الهتتود
 :ومنها, كثيرة
: هم الجماعة المذكو ون فاي هولاه تعاالى: ن الرفيا األعلىأ - 5

تتتع  ا  َ ﴿ َلتتتتئ َك َمتتتَع ال تتتَوَمتتتن   ط  تتتوَد َ أ و  س  َلتتتَم ا     َوالر  تتتَن ذ  َن نَا  م َم  ه   َعَلتتتي 

                                                 

 .1135 ربم  البخاري      (1)
 .1/112  الاها ة     ر ا الدث ب: ااظر. و الماء إااء صغير من جلث  شر  : الركوة  (2)

 .5/211  الفح،: ااظر,  ك  ل  الرواة وهو عمر  (3)

صتتتدي،  :ااظتتتر, ونخرجتتتو البختتتاري  تتت  تستتتلة مواضتتتع, 592 م تتترب, 1/377 البختتتاري   (4)
 .1111 ربم  مسلم و, 1/377 فح، البخاري مع ال

 .5/239  الفح،, ما سف  من الذبن وبي   ير ذلك: الداباة  (5)

والداص  ن، متا  تين الداباتة , 5/239  الفح،, وبي   ير ذلك  ما عال من الذبن: والذاباة  (6)
  الفتح،. والمتراد ناتو متا  ورنستو  تين حاكهتا وصتثرها, هو ما  ين السدر والادر: والذاباة

5/239. 
 .1113 ربم  مسلم و,  1111 ربم  البخاري   (7)
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تا يهي تَن ن وَلتتئ َك َر   يَن َوَحس  تال د  تَهَثاء َوالر  يَن َوالش  َث  ه  يَن َوالَر  َي   ،(1)﴾الا ب 
فالصحيل الاذل علياه جمهاو  أها  العلام أن المارا  باالرفيا األعلاى 

ولفظاة  فياا تطلاا علاى الواحاد . هم األنهيااا السااكنون أعلاى علياي 
ا﴿ :جمع؛ لقوله تعالىوال يهي َن ن وَلتئ َك َر    .(2)﴾َوَحس 

ااا تااا  الرفيااا األعلااى حااي      ن النهااي أ - 2 ااي    ّللَ للقاااا ا اع ر حه 
متن نحتا لهتاء )) :للرفيا األعلى، وهو الاذل يقاول  اع ثم حه  , تعالى

 .(3)((لهاء     نحا ا    ا

هامااي و, حياا  نقلااي العلاام الكثياار عنااه  ’فضاا  عائشااة  - 3
إن ما  نعام )): بخدمته حتى مات باي  ساحرها ونحرهاا؛ ولهاذا هالاي

وباي  ساحرل , وفاي ياومي ،تاوفي فاي بيتاي أن  سول اّلَل  اّلَل علَي 
 .((ونحرل

, سكرات الموت حتى وهو في أرد   ،بالسواك عناية النهي  - 4
مرضاااة  ،ألنااه مطهاارة للفاام ؛وهااذا ياادل علااى تأكااد اسااتحهاب السااواك

 .للرب

إ، للمو       ا إال   ال إلو)): في سكرات الموت هول النهي  - 1
ااا, ّللَ وهاااو الاااذل هاااد حقاااا إ إلاااه إإ ا ،((ستتتكرا   د  يااادل علاااى تأك 

                                                 

 .19: سورة الاساء  ا  ة  (1)

 .28/129  و رح الاووي, 5/235   ح، الباري: ااظر  (2)

 .1153 ربم  مسلم و ,1827 ربم  البخاري   (3)



 رفيق األعلىال اختياره : عاشرالمبحث ال 

 

70 

و ا ااة فااي مااار   ،واإلكثااا  ماا  هولهاااا ،والعنايااة بهاااا ،اسااتحهابها
 .((دخ  ال اة    من كا، آخر كالمو ال إلو إال ا))الموت؛ ألن 

و عاااؤه بااذل، ياادل  ،علااى مرافقااة األنهياااا حاار  النهااي  - 6
تعاالى أن يجمعاه بها إا بعاد  ّللَ على أن المسلم ينهغاي لاه أن يساأل ا

ا أ حاام ياام اجعلنااا معهاام برحمتاا، لَلهااا, المااوت فااي جنااات النعاايم
 .الراحمي 

لاه ماا  ّللَ غفار اوهاد  ،ردة الموت وسكراته العظيمة للنهاي  - 7
 .النا بغيرهفما ب, تقدم م  ذنهه وما تأ ر

 
 



 شهيدا   موت النبي : حادي عشرالمبحث ال

 

71 

 عهيدا   موت النبي : المبحث الحادي كعر
يقاول فاي مرضاه الاذل ماات  كان النهاي )): هالي ’ع  عائشة 

, (2)التتذي نكلتتت  خيبتتر (1)متتا ن اد نجتتث نلتتم الطلتتام   تتا عائشتتة)): فيااه
 .(4)((من ذلك السم (3)ريهَ  هذا نوا، وجث  ااهطاع ن   

 ،بخيهار ثاالس ساني  بعاد أكلاه ما  الشااة المسامومة وهد عاٍ 
اوهاد ذ   ،(5)ههض فياحتى كان وجعه الاذل ه ا التاي أعطتاه المارأة أن  را ك 

أن الشاة  م  أ هرك؛ فأ هر : الشاة المسمومة أسلمي حينما هالي
ثام هتلهاا  ،أوإع   ّللَ عنها  ساول ا اوأسلمي وعف, المسمومة أ هرته

بعااد ذلاا، هصا اااع بهشاار باا  الهااراا بعااد أن مااات 
ثهااي  وهااد ،(6) 

                                                 

 .5/232  الفح،. نح  اصلم    جو    سبا الطلامني : لطلاماما ن اد نجث نلم   (1)

بتث  وكااتت المترنة اليهود تة,  اة مشو ة  يهتا ستم  لههث ت ذلك ناو عاثما  ح، خيبر ن  و  (2)
 لمتتا ,  تتأكثر   يهتتا متتن الستتم  التتذراع :ع تتو متتن الشتتاة نحتتا إليتتوو  هيتت  لهتتا ني: ستتألت

ومتا  , ونكت  ملتو  شتر  تن البتراء  أستاع لهمحتو, ولتم  ستغها  تااود الذراع ال، ماها م تغة
متتا حملتتك علتتى ذلتتكو : وبتتاد لهتتا,  ناهتتا مستتمومة  مستتكوا عاهتتان :وبتتاد صصتتدا و, ماهتتا

 تح، : ااظتر .((...وإ، كات كاذ اي  أر ، الاتا  ماتك, اي  يطللك ا   نرد  إ، كات ابيَ :  هالت
والبثا تة والاها تة , 8777و, 1119و, 3219 تربم  البختاري والهرتة  ت  , 7/297  الباري

 .1/125  ال ن كثير
 .5/232  الفح،. إذا ااهطع ما  صاحبو  محر   الهلا  طن  الظهراص هر عرق مسحب  (3)

  الفتح،: ااظتر. وبث وصلو الداكم واإلسماعيل  1115 ربم   5/232 مع الفح، البخاري   (4)
5/232. 

 .5/232  الفح،. وا ن سلث  مك هث ساق آثاراي موصولة عاث الدا  5/232  الفح،: ااظر  (5)

 .121 -1/125  والبثا ة والاها ة ال ن كثير, 7/197  ، الباري ح :الحفري    : ااظر  (6)
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: ي ساالمة هااالباافعاا  أ, هااو الساام الحاادي  متصااالع أن سااهي موتااه 
فأهدت لاه يهو ياة  ،وإ يأك  الصدهة الهدية، يقه   ّللَ كان  سول ا

 م،وأكاا  القااو ،منهااا  ّللَ فأكاا   سااول ا, (1)تهاخيهاار راااة مصاالية ساامَ ب
ر با  شافماات ب ،(( ناها نخبرتات  ناهتا مستمومة  ار لوا ن ث كم)): فقال
متا حملتك علتى )): فأ سا  إلاى اليهو ياة, رو  األنصاا لعام ب  رااهال

اا: هالااي و((التتذي صتتالت وإن , ك الااذل  اانعيلاام يضاار   اع إن كنااي نهي 
ثام  ،(( هحلتت      تأمر  هتا رستود ا))كني ملكااع أ حاي النااس منا، 
متا  لتت نجتث متن اصكلتة الحت  نكلتت )): هال في وجعه الذل مات فياه

فااي  وهالااي أم بشاار للنهااي  ،(2)((اع ن هتتري هتتذا نوا، ااهطتت  خيبتتر 
؟ فاإني إ أتهام باابني ّللَ ما يتهم ب، ياا  ساول ا: مرضه الذل مات فيه

وناتا ال )):  وهاال النهاي ،إإ الشاة المسمومة التاي أكا  معا، بخيهار
 .(3)(( هذا نوا، ااهطاع ن هري  هم  افس  إال ذلكتن

, (4)ماات راهيداع  نهاي تعاالى أن ال ّللَ ثيار  حماه اك  بااوهد جا م 
ماع  يداع هماات را يارون أن  ساول اّلَل لن كان المسلمون إو)):  نقو

                                                 
 .جللت  يها سماي : سمحها (1)

 داود صتتدي، ستتان ن تت  : ااظتتر. حستتن صتتدي،: اصلبتتاا  وبتتاد ,1821  تتربم داود ن تتو   (2)
3/588. 

 .3/588 داود صدي، سان ن   : ااظر. وصد، إسااد  اصلباا   1823 ربم  داود ن و   (3)

 .111 – 8/113و  121 – 1/122و  122و  1/122  البثا ة والاها ة: رااظ  (4)
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حلااف ألاائ  )): وهااال اباا  مسااعو   ،(1)((مااا أكرمااه اّلَل بااه ماا  النهااوة
أحاي إلاي ما  أن أحلاف واحادة أناه  هت  هاتالع   ّللَ أن  سول ا اع تسع

 .(2)((رهيداع واتخذه  ،اع اتخذه نهي   ّللَ وذل،؛ ألن ا, لم يقت 
 كاان يصالي بهام فاي وجاع النهاي  أن أباا بكار  وع  أن  

فاي  االة ]ثناي  وهام  افو  ن ياوم اإلاحتاى إذا كا ،وفي فياهتالذل 
ا هم النهاي أففج ،[الفجر وهام ] ’عائشاة  حجارة   ترا وهاد كشاف س 

ثاام  ،(3)ن وجهااه و هااة مصااحفأوهااو هااائم كاا ،[فااي  اافو  الصااالة
المسلمون أن يفتتنوا في  التهم  وهمَ ] ،يضح،  ّللَ م  سول اتهَس 

ه يااعلااى عقه أبااو بكاار  (4)فاانك ] ،[ ّللَ برؤيااة  سااول ا[ ]فرحاااع 
فأرااا  ] ،[ ااا ه إلااى الصااالة  ّللَ أن  سااول ا وظاا َ , ليصاا  الصااف
 ّللَ ثاام   اا   سااول ا] ،أتمااوا  ااالتكمأن [ بيااده]  ّللَ إلاايهم  سااول ا

[ ]ّللَ افتوفي  سول  ،الستر ىوأ   ،[الحجرة  ،م  يومه ذل<. 
لاام : ]وفااي  وايااة ،(5)[وتااوفي ماا  ه اار ذلاا، اليااوم: ]وفااي  وايااة

                                                 

 .1/122  المرجع السا ق: ااظر  (1)
 .8/117  البثا ة والاها ة: ااظر. وع ا   نسااد  إلى البيهه   ذكر  ا ن كثير  (2)

وصتتفاء   وحستتن البشتترة  عبتتارة وكاا تتة عتتن ال متتاد البتتارع: كتتأ، وجهتتو وربتتة مرتتدف  (3)
 .1/322 مسلم  رح اص   على صدي، . اسحاارتوو  الوجو

, ختترج ليرتتل   الاتتا  لظاتتو ن، الابتت  , ني رجتتع الهههتترل  حتتأخر: ويتت تتاكص علتتى عهب  (4)
 .1/218  الفح،

و  متع  ياهمتا  تأ، إطتالق اصخيتر , متا  حتين ا تحث ال تدى وبث ذكر ا ن إستداق ناتو  (5)
= 
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, مفااذهي أبااو بكاار يتقاادَ  ،فأهيمااي الصااالة ،(1)[ثالثاااع  يخااره النهااي 
ماا نظرناا   ا وضل وجه النهيفلم   ،بالحجاب فرفعه  ّللَ فقال نهي ا

ومأ النهاي فأ, حي  وضل لنا منظراع كان أعجي إلينا م  وجه النهي 
  َالنهاي  ىوأ  ا ،مبيده إلى أبي بكر أن يتقد   قاد  الحجااب فلام ي

 .(2)عليه حتى مات
ن الااد وس والفوائااد والعهاار فااي هااذا المهحاا  إ :وخالصتتة الهتتود

 :ومنها, كثيرة
 ّللَ ؛ ألن اوانتقالااه إلااى الرفيااا األعلااى رااهيداع  مااوت النهااي  - 5

 . واتخذه رهيداع  ،اع اتخذه نهي  

فهام  ،اوة اليهاو  لإلساالم وأهلاه ظااهرة ما  هاديم ال ماانعاد - 2
 .و سله ّللَ أعداا ا

باا  يعفااو ويصاافل؛ ولهااذا لاام , لنفسااه النهااي  معاادم انتقااا - 3
 بعااد ذلاا، هصا اااع  لااي  ت  ولكنهااا ه  , ي الشاااة المصااليةيعاهااي ماا  ساامَ 

                                                 
= 

وا تتحثاد   وذلتتك عاتتث التت واد  لاهتتارا حتتثاء التتثخود  تت  نود الارتتف الثتتاا  متتن ا: ى ملاتت
 تن عهبتة  ىوبتث جت م موست, و ستحمر ححتى  حدهتق  واد الشتم    هتع ببت  الت واد ىال د

 .211- 5/213  الفح،. ما  حين  ا ت الشم  عن ا ن  ها   أاو 
  والبثا تة, 1/218   ح، البتاري: ااظر. الخمي  كما تهثم اي  وما حثاء من صالتو  هم باعث  (1)

8/138. 
واصلفتاظ   129 تربم  مستلم و, 1115و, 2128و, 781و, 152و, 125 تربم  البخاري   (2)

  2/271  مخحرتتر صتتدي، اإلمتتام البختتاري لبلبتتاا : وااظتتر, مهحبستتة متتن جميتتع المواضتتع
 .371 ربم 
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 .نعهاص  بهشر ب  الهراا بعد أن مات ب  

 ،لشااة المصالية نطااوهاي أن لحام ا معج ة ما  معج اتاه  - 4
 .أنه مسموم النهي  هروأ 

عهااا ه أنااه لاام يقااهض نهاايهم إإ بعااد أن  ىعلاا ىتعااال ّللَ فضاا  ا - 1
ليلهاا كنها هاا إ  ،وتارك أمتاه علاى المحجاة الهيضااا ،أكم  به الادي 

 .ي يغ عنها إإ هال،

حتى أنهام فرحاوا فرحااع عظيمااع  ،لنهيهم  محهة الصحابة  - 6
 ،ثني  وهو ينظر إليهم و التهمر في  ها  يوم اإلعندما كشف الست

ألناه نا ال ألمتاه يحاي لهاام ؛  باذل، السارو  فاي هلهاه ّللَ فأ  ا  ا
الخياار؛ ولهااذا ابتساام وهااو فااي راادة الماار  فرحاااع وساارو اع بعملهاام 

 .المها ك
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 يعبد َّللاه فإن َّللاه حي ال يموت كان من: المبحث الثاني كعر
ح تو،َ إ  ﴿ :تعالى ّللَ هال ا َي  تم م  ا ه  َاتا ل َبَشتر  ﴿ ،(1)﴾ا تَك َمَي تتة َوإ  َوَمتا َجَلل 

و،َ  َخال تتث  تتم  ال  تتت  َ ه  ، َم  تتَث نََ تتن  ل  تتَك ال خ  ل  تتن َبب  تت   َذآئ َهتتة  ﴿  (2)﴾َم  ك تت   َاف 
َح َعتتتن  الا تتتار   تت   ح  َياَمتتة  َ َمتتتن    ه  َم ال  تتتوَرك م  َ تتتو  َ، ن ج  تتو  ا َمتتتا ت َو   َمتتو    َوإ  ال 

ور  َون د   غ تر  ال  َمَحتاع  ال  َيا إ  ا  َدَيتاة  التث  َ ا َة َ َهتث  َ تاَ  َومتا ال  َ  ال 
ك ت   ﴿  (3)﴾خ 

َها َ ا،   َرام  * َمن  َعَلي  ك  و  َر َ َك ذ و ال َ الد  َواإل  َهى َوج   .(4)﴾َوَ ب 
وكاان ه ار  أفضا  األنهيااا والمرسالي   ّللَ مات محمد ب  عهاد ا
أناه كاان باي  يدياه : ’رة كما هالاي عائشاة كلمة تكلم بها عند الغرغ
فااي الماااا فيمساال بهااا  فجعاا  يااد   يااده ,  كااوة أو علهااة فيهااا ماااا

ثاام نصااي يااده  ،(( إ، للمتتو  ستتكرا    ال إلتتو إال ا)): ويقااول ،وجهااه
فكاان  ،(5)ومالاي ياده ضا ه  حتاى ه ا ((   الر يتق اصعلتى)): فجع  يقول

 .(6)((يق اصعلىم    الر لل ها)): ه ر كلمة تكلم بها
مااات وأبااو بكاار   ّللَ أن  سااول ا زوه النهااي  ’وعاا  عائشااة 

                                                 

 .32: ا  ة, سورة ال مر  (1)

 .31: ا  ة, سورة اصابياء  (2)

 .258: ا  ة, سورة آد عمرا،  (3)
 .17 -11: ا  حا،, سورة الرحمن  (4)

 .1111 مسلم و, وما  لثها من المواضع  592 ربم  البخاري   (5)

 .1111 مسلم   ربمو, 113و, 1137 ربم  البخاري   (6)
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: وهال: هالي ، ّللَ ما مات  سول ا ّللَ وا: فقام عمر يقول ،(1)لنبالس  
قطاع أيادل  جاال يفل ّللَ ه اوليهعثَنا, ما كان يقع في نفسي إإ ذاك ّللَ وا

ا على فرسه ما  مساكنه] فجاا أبو بكر , (2)وأ جلهم حتاى  لن  بالس 
 ،’فد   المساجد فلام يكلام النااس حتاى   ا  علاى عائشاة  ،ن ل
فكشاااف عااا   ،(4)هااارةح  بثاااوب  ىوهاااو مغَشااا  ّللَ  ساااول ا (3)مميفتااا

ياا ] باأبي أناي وأماي: فقاال[ ثام بكاى] ،(5)لاهوجهه ثم أكاي علياه فقهَ 
 عليا، ّللَ إ يجماع ا] ،[طهي حي اع وميتعا والاذل نفساي بياده] ،[ّللَ نهي ا

[ ثاام] ،[هاااتَ تهااي علياا، هااد م  ة التااي ك  تااأمااا المو] ،[أبااداع ] (6)[مااوتتي 
                                                 

وهتو ماتا د  ات  الدتارف متن الخت رج   وهتو مستكن  وجتة ن ت   كتر   اللالية: ا،الس    (1)
 .19و, 7/29و  5/218  الفح، .و و ين المس ث الابوي مي ا ي

 .7/19  الفح،: ااظر. ني  بلثو    الثايا ليهطع ن ثي الهائلين  موتو  (2)

 .3/228  الفح،. ني برث  (3)
وملاتتى مغشتتى , 2112 تتربم  البختتاري . ى  بتترد حبتترةوهتتو مستت   : و تت  روا تتة للبختتاري  (4)

  لفتتتح،ا. اتتتوع متتتن  تتترود التتتيمن مخططتتتة  اليتتتة التتتثمن  :و تتترد حبتتترة, ومستتت ى ني مغطتتتى
3/228. 

متا اهلتو ا تن ح تر : وااظر, 3/228  الفح،: ااظر. كما ترجم لو الاسائ   ببلو  ين عيايو ين  (5)
 .5/217  الفح،. من الروا ا     ناو بب  جبهحو

ون ار  ذلك إلتى الترد   هو على حهيهحو :بي :  يو نبواد: نال   مع ا   عليك موتحي: بولو  (6)
 ة؛ صاو لو ص، ذلتك للت م ن،  متو  موتت.. يهطع ن ثي رجادالرد على من  عم ناو سيديا 

   ت  الهبتر كغيتر  لنختر ةنراد ال  مو  موت :وبي , وهذا نوض، اصجو ة ونسلمها.. نخرل
 ت    ال  لهبهتا متو  وهتذا نحستن متن التذي ببلتو؛ ص، حياتتو , ثتم  متو  دأستإذ  ديا لي  
ولل  هذا هو الدكمتة  ت  , سادهم اصر ال تأك  نج ةواصابياء حياتهم  ر خي  اي  سحمر حيَ 

: ااظتتر .كتت  نحتتث  يتتر اصابيتتاءلني الملتترو حين المشتتهورتين التتوابلحين ... تلر تتف المتتوتحين
= 
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[ أيهااا الحااالف علااى  ساال،: ]يكلاام الناااس فقااال  ااره وعماار ]
فلماا تكلام ] ،[فتشهد أبو بكار] ،[ىفأب ،اجل : فقال ىفأب] ،[جل ا]

 ّللَ فحماد ا] ،[وتركاوا عمار ،وماال إلياه النااس] ،[أبو بكر جلا  عمار
 فما  كاان مانكم يعهاد محماداع  ،أما بعد: ]وهال ،[عليه ىوأثن ،أبو بكر
  إ يماوت حاي   ّللَ فاإن ا ّللَ وما  كاان يعهاد ا, هاد ماات فإن محمداع ,

ح و،َ ﴿: تعالى ّللَ هال ا َي  م م  ا ه  ا َك َمَي تة َوإ  ال  ﴿: وهال ،(1)﴾إ  تثة إ  َدم  َوَما م 
تت   نََ تتن   س  تتو  الر  ل  تتن َبب  تتودة َبتتث  َخَلتتت  م  تتح م  َعَلتتى َرس  تتَ  ااَهَلب  تتاَ  نَو  ب ح  ، م 

تتر  ا  َ   َ َلتتن َ   
تتو  َبي  تتا  َعَلتتَى َعه  َهتتا  ك م  َوَمتتن َ اَهل  ي ا    نَع  ئيا َوَستتَي       َ تتي 

اك ر  نَ  أنا ل هاذه اآلياة  ّللَ ن الناس لم يعلماوا أن األك ّللَ فوا ] ،(2)﴾الش 
ما   فماا أسامع بشاراع  ،همفتلقاها منه الناس كل ،بكر حتى تالها أبو 
واّلَل ماا : أن عمار هاال] [ييوأ هار ساعيد با  المسا] ،الناس إإ يتلوهاا

ا  ،حتاى ماا تقلناي  جاالل ،(3)رتهو إإ أن سمعي أباا بكار تالهاا فعق 
هاد   علماي أن النهاي ،وحتى أهويي إلى األ   حي  سمعته تالها

 سااعد واجتمعااي األنصااا  إلااى, يهكااون (4)ونشاا  الناااس: هااال] ،[مااات
                                                 

= 
 .7/19و  3/221   ح، الباري

 .32: ا  ة  سورة ال مر  (1)

 .211: ا  ة, سورة آد عمرا،  (2)
 .5/211  لفح،ا. نما   م اللين  الملاى هلكت, دهشت وتدير : ر عه    (3)

  الفتتح،: ااظتتر. ج متتا  درتت  للبتتاك  متتن الغرتتةشتتوالا,  كتتوا  غيتتر ااحدتتا : اشتتج الاتتا   (4)
7/32. 
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, (1)وماانكم أمياار ،ا أمياارمَناا: فقااالوا ،باا  عهااا ة فااي سااقيفة بنااي ساااعدة
, وأباو عهيادة با  الجارا  ،وعمار با  الخطااب ،فذهي إليهم أباو بكار

ماا أ  ت  ّللَ وا: وكان عمر يقول, فذهي عمر يتكلم فأسكته أبو بكر 
 شايي أن إ يهلغاه أباو  ،ت كالمااع هاد أعجهنايَياأبذل، إإ أناي هاد ه

نحاا  : فقااال فااي كالمااه ،ثاام تكلاام أبااو بكاار فااتكلم أبلااغ الناااس ،بكاار
ا مَنا ،إ واّلَل إ نفعا : با  المناذ  بفقاال حهاا, وأنتم الاوز اا ،األمراا
هام , نتم الوز ااأو ،ولكنا األمراا ،إ: فقال أبو بكر, ومنكم أمير ،أمير

 ،ةأو أبااا عهيااد ،فهااايعوا عماار ،(2)وأعااربهم أحساااباع  ،أوسااط العاارب  ا اع 
فأني سيدنا و يرنا وأحهنا إلى  ساول اّلَل  ،ب  نهايع، أني: فقال عمر

 ,با   هتلاتم ساعد: فقاال هائا , فأ ذ عمار بياده فهايعاه وبايعاه النااس
 .(3)ّللَ هتله ا: فقال عمر, عها ة

فااي رااأن  طهااة أبااي بكاار وعماار فااي يااوم مااوت : ’هالااي عائشااة 
فلقااد , بهااا ّللَ ع افمااا كااان ماا   طهتهمااا ماا   طهااة إإ نفاا:  النهااي
ر ثام لقاد بَصا, باذل، ّللَ هم افار    ،وإن فيهم لنفاهااع  ،  عمر الناس وَ 

                                                 

نمير وماكم نمير على ما عر تو  متن عتادة اللتر  ناتو ال  حتأمر ماا : إاما بالت اصارار   (1)
ذلتتك رجلتتوا إلتتى    لمتتا ستتملوا حتتث ب اصئمتتة متن بتتر    علتى الهبيلتتة إال متتن  كتتو، ماهتا

 .7/31الفح، . ونذعاوا
 .7/32  الفح،: ااظر. ني بر    (2)
, 1183و, 1181و  7/29, 3115و, 3117و, 3/223, 211و, 2212 تتتربم  البختتتاري   (3)

وبث جملت هذ  اصلفاظ متن هتذ  المواضتع لحكحمت  الهرتة ونستأد    . 5/218و, 1181و
 .ن،   ل  ذلك صوا اي 
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اا و رجااوا بااه  ،فهم الحااا الااذل علاايهموعاارَ  ،ىدأبااو بكاار الناااس اله 
تاَ  نَو  ﴿يتلون  ، م  س    نََ تن  و  الر  ل  ن َبب  ودة َبث  َخَلت  م  ال  َرس  ثة إ  َدم  َوَما م 

ح م   َ  ااَهَلب  تر  ا  َ  ب ح   َ َلتن َ   
تو  َبي  َها  ك م  َوَمن َ اَهل ا  َعَلتَى َعه  ئيا َعَلى نَع   َ تي 

ي ا     اك ر  نَ َوَسَي     ثام أباو بكار ياوم الثالثااا  ،و طي عمار ،(1)﴾ الش 
 .ّللَ والحمد  ،بها ّللَ نفع ا ، طهة عظيمة مفيدة

كاان الغاد و ،لما بويع أبو بكر فاي الساقيفة: هال أن  ب  مال، 
 ّللَ فحماد ا, وهام عمر فتكلم هه  أبي بكار, جل  أبو بكر على المنهر

إناي كناي هلاي لكام  ،أيهاا النااس: ثام هاال, عليه بماا هاو أهلاه ثنىوأ
وإ كانااي , ّللَ ومااا وجاادتها فااي كتاااب ا ،مااا كانااي ،(2)باااألم  مقالااة

 ّللَ أن  ساااول ا ىولكناااي كناااي أ ,  ّللَ  ساااول ا َي عهاااداع عهااادها إلااا
فاايكم كتابااه  ىهااد أبقاا ّللَ وإن ا – رنااا هيكااون : يقااول –ساايدبر أمرنااا 

لماا كاان هاداه  ّللَ فإن اعتصامتم باه هاداكم ا, ّللَ الذل هدى به  سول ا
,  ّللَ  ااحي  ساول ا ؛هد جمع أمركم على  ياركم ّللَ وإن ا, له ّللَ ا

  بكر فهايع الناس أبا, فقوموا فهايعوه ،وثاني اثني  إذ هما في الغا 
 ىوأثناا ّللَ فحمااد ا, ثاام تكلام أبااو بكار ،فةيقساعااة البعاد بية امااعاة العياله

 ،فإني ولياي علايكم ،أيها الناس, أما بعد)): ثم هال ،هعليه بما هو أهل

                                                 

 .211, وا  ة من سورة آد عمرا،, 3172و, 3119 ربم  البخاري   (1)

 .لم  مت إ، الاب  : ثاين حياما باده  خطبحو الح  خطا  وم اإل  (2)
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مااوني،  وإن, فااإن أحسااني فااأعينوني ،(1)خيااركمب ساايول أسااأت فقو  
والضااعيف ماانكم هااول عناادل حتااى ,  يانااة الصااد  أمانااة، والكااذب

والقول فيكم ضعيف حتى ه ذ مناه الحاا , ّللَ ن راا اإ (2)تهعلأزيل 
, بالاذل ّللَ إإ ضاربهم ا ّللَ إ يادع هاوم الجهاا  فاي ساهي  ا, ّللَ إن راا ا

ي عاأطيعاوني ماا أط, بالهالا ّللَ هم اإإ عمَ  لفاحشةا هوم  هطشيع يوإ 
وا هوماا, و سااوله فااال طاعااة لااي علاايكم ّللَ فااإذا عصاايي ا, و سااوله ّللَ ا

 .ّللَ ي بكر والحمد بثم استمر األمر أل ،(3)((ّللَ إلى  التكم يرحمكم ا
ااوهااد ب    ةياادعو إلااى التوحيااد ثااالس عشاارة ساان ةفهقااي بمكاا   ا ع 

وتوفي وهاو , وبقي بها عشر سني  ،ثم هاجر إلى المدينة, وحى إليهي  
 .(4)عليه وهله وسلم ّللَ ا ىاب  ثالس وستي  سنة  ل

 تعاالى أن ه ار  االة  االها  ّللَ و جل اإلمام اب  كثير  حمه ا
هااد انقطااع عاانهم و, هااي  ااالة الظهاار يااوم الخمااي  مااع أ ااحابه 

وهااذه ثالثااة  ،واألحااد, والسااهي, عليااه الصااالة والسااالم يااوم الجمعااة
                                                 

. وإال  هتتم م ملتتو، علتتى ناتتو ن  تتلهم وخيتترهم   وهتتذا متتن  تتا  الحواضتتع ماتتو   (1)
 .8/115  البثا ة والاها ة

 .ونعياو  ونارر   ال ليف  يكم بوي ححى آخذ الدق لو: والملاى  (2)

حتثثا  , حتثثا  ال هتري: بتاد   تن إستداق مدمتث وستاق ستاث  8/115  البثا تة والاها تة  (3)
  وهتتذا إستتااد صتتدي،: بتتاد ا تتن كثيتتر. الدتتث ب... لمتتا  و تتع ن تتو  كتتر: ناتت   تتن مالتتك بتتاد

8/115. 
مخحرتر الشتمائ  و  5/282  و ح، الباري, 1111 ربم   5/28 مع الفح، البخاري : ااظر  (4)

 .291ص   االبللحرمذي لب
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 .(1)أيام كوام 
 ،–كماا تقادم – ا ت مشااو ات و طهة أبي بكار وبعد موته 
وانشاغ  الصاحابة , ا بكر فاي ساقيفة بناي سااعدةأب وبايع الصحابة 

ثام رارعوا فاي تجهيا  , وياوم الثالثااا, ثناي بهيعة الصديا بقية يوم اإل
وكف  في ثالثة أثواب بيض , ابهيس  م  أعلى ثوغ   ،(2) ّللَ  سول ا

 ،ىثم  لى علياه النااس فارا , لي  فيها همي  وإ عمامة ،ليةوسح
ثاام ,  االى عليااه الرجااال: ليااهوهااذا أماار مجمااع ع, هم أحاادلاام ياا م  
ثناااي  علاااى وتاااوفي ياااوم اإل, والعهياااد واإلمااااا, ثااام النسااااا, الصاااهيان
ونصاي علياه اللاه   ، لحد لحاداع أ  , و ف  ليلة األ بعاا, (3)المشهو 

 كااان ههااره و, (5)فااع ههااره ماا  األ   نحااواع ماا  رااهرو   , (4)نصااهاع 

                                                 

 .8/138, البثا ة والاها ة ال ن كثير: رااظ  (1)
 .8/118  المرجع السا ق: ااظر  (2)

نمتتا تتتار م اليتتوم  هتتث , ثاتتينستتاة إحتتثل عشتترة لله تترة  تت  ر يتتع اصود  تتوم اإل تتتو     (3)
, وبيتت   يتتر ذلتتك, وبيتت  لليلتتة خلتتت ماتتو,  هيتت  لليلحتتين خلحتتا متتن ر يتتع اصود: اخحلتتف  يتتو

متن  رثاتين  ت  الثتاا  عشتوتتو    توم اإل, ر     الحاسع واللشر ن متن  تهر صتفروبي  م
. وهذا بتود اصكثتر,  كا، مرضو ثالثة عشر  وماي , ر يع اصود ساة إحثل عشرة من اله رة 

و تح، , 18ص   للاتووي ةوتهذ ا السير, 181 – 8/188  البثا ة والاها ة ال ن كثير: ااظر
 .232-5/219  الباري

 .911 ربم  لم مس  (4)

 .إسااد  صدي،: وباد اصراؤوط  21/121  وا ن حبا،    صديد  (5)
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رارهي  ’ة وهد تواترت األ ها  أنه  ف  في حجارة عائشا, (1)ماع نمس
ووسااع المسااجد , فااي ال اويااة الغربيااة القهليااة ماا  الحجاارة مسااجده 

با   وهد كان نائهه بالمدينة عمر ،اه86النهول الوليد ب  عهد المل، عام 
عهاد الع ياا  فااأمره بالتوسااعة فوسااعه حتاى ماا  ناحيااة الشاار  فااد لي 

 . (2)الحجرة النهوية فيه

ي هااذا المهحاا  ن الااد وس والفوائااد والعهاار فااإ :وخالصتتة الهتتود
 :ومنها ،كثيرة
وهاد مااتوا؛  ،تعاالى ّللَ ن األنهياا والرسا  أحاي الخلاا إلاى اأ - 5

وهاذا يادل علاى , ألنه إ يهقى على وجه الكون أحد م  المخلوهات
إ يهقاى لإلنساان و, ومتاع الغرو  الاذل إ يادوم, أن الدنيا متاع زائ 

ومااا عاادا ذلاا، , تعااالى ّللَ ماا  تعهااه ومالااه إإ مااا كااان يهتغااي بااه وجااه ا
 .منثو اع  يكون ههااع 

 ّللَ أن يكون مع الرفيا األعلى؛ ولهاذا ساأل ا حر  النهي  - 2
وهذا يدل على عظم هذه المنازل ألنهيائاه  ،تعالى ذل، مرات متعد ة

 .وأه  طاعته

ه؛ يااورااد لحي, اب تغطيااة الميااي بعااد تغماايض عينيااهحهاساات - 3
 .رةهحبثوب  ي وغطي النهي ولهذا سج   

                                                 

 .32/188 مع الفح، كما باد سفيا، الحمار    البخاري   (1)

 .232-5/219    و ح، الباري173-8/172  البثا ة والاها ة: ااظر  (2)
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،؛ لااالاادعاا للميااي بعااد موتااه؛ ألن المالئكااة ي منااون علااى ذ - 4
 .((وميحاي  اي طبت حيَ )):  للنهي ولهذا هال أبو بكر 

, إناا إلياه  اجعاونو ّللَ إناا )): إذا أ يي المسلم بمصيهة فليقا  - 1
 .((منها وا لف لي  يراع  ،م أجرني في مصيهتيلَلها

 .لقليوالح ن با ،جواز الهكاا بالدمع - 6

 ،ونتفااه ،وحلااا الشااعر ،ورااا الجيااوب ،النهااي عاا  النياحااة - 7
وكاااا  ذلاااا، معلااااوم تحريمااااه باأل لااااة  ،والاااادعاا باااادعوى الجاهليااااة

 .الصحيحة

 ،هاااد يفوتاااه بعاااض الشااايا - ن عظيمااااع اوإن كااا-ن الرجااا  أ - 8
 .ونسياناع  سهواع  ئخطيوهد , مع غيرهالصواب ويكون 

ماا  كااان يعهااد )): للهااذا هاااوفضاا  أبااي بكاار وعلمااه وفقهااه؛  - 9
حااي إ  ّللَ فااإن ا ّللَ وماا  كااان يعهااد ا, محمااداع فااإن محمااداع هااد مااات

 .((موتي

ه؛ ولهاذا ساكي عنادما قاوحسا   ل ه ضااأو أ ب عمر  - 51
باا  جلاا  يسااتمع مااع الصااحابة  ،ولاام يعا ضااه ،هااام أبااو بكاار يخطااي

 .ع  الجميع ّللَ  ضي ا

, بني سااعدة حكمة عمر العظيمة في فض الن اع في سقيفة - 55
وذل، أنه با   فأ ذ بيد أبي بكار فهايعاه فانصاي النااس وتتاابعوا فاي 

 .تعالى ّللَ وانفض الن اع والحمد , مهايعة أبي بكر
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اا ،بالغااة أبااي بكاار - 52 م فااي السااقيفة فأجااا  وأفااا  حتااى فقااد تكل 
 .((فتكلم أبلغ الناس)): هال عمر عنه

هها    اول أباي  ي هايوم ماوت الن ربخطهة عم ّللَ هد نفع ا - 53
بخطهااة أبااي بكاار فعاار  الناااس  ّللَ ثاام نفااع ا ،بكاار فخااا  المنااافقون

 .الحا

وحساا  سياسااته فااي  طهتااه يااوم  ،ظهاارت حكمااة أبااي بكاار -54
, والكااذب  يانااة ،وبااي  أن الصااد  أمانااة, الثالثاااا بعااد الوفاااة النهويااة

والقاول ضاعيف عناده , وأن الضعيف هول عنده حتى يأ ذ له الحاا
 ّللَ وطالاااي النااااس بالطاعاااة لاااه إذا أطااااع ا, ذ مناااه الحااااحتاااى يأ ااا
 .و سوله فال طاعة لهم عليه ّللَ فإذا عصى ا, و سوله

حياا   طااي  ؛ورااجاعته العقليااة والقلهيااة ،حكمااة عماار  -51
 وراد ما  أز , و جع ع  هوله بااألم  واعتاذ  ،الناس هه  أبي بكر

, الناااس إليااه وأحااي ،ّللَ أبااي بكاار، وبااي  أن أبااا بكاار  اااحي  سااول ا
 .وثاني اثني  إذ هما في الغا 

وأن يكااون ثالثااة أثااواب , سااتحهاب بيااا  الكفاا  للمياايا -56
وأن ينصااي عليااه , وأن يلحااد لحااداع ,   وإ عمامااةيلااي  فيهااا هماا

 .بقد  رهر فقط اع موأن يكون مسن, الله  نصهاع 
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  مصيبة المسلمين بموته: المبحث الثالث كعر

محهة كاملة م  أعظم   جات  محهة النهي م  المعلوم يقيناع أن 
ال  تؤمن نحتثكم ححتى نكتو، نحتا )): اإليمان الصا  ؛ ولهذا هال 

, فاإذا فقاد اإلنساان أهلاه ،(1)((والاا  نجملتين, ووالث , إليو من ولث 
, إ ر، أن هذه مصيهة عظيمة م  مصائي الادنيا, لدهوأو , أو والده

 ي واحد؟هم جميعاع في وهفكيف إذا فقدهم كلَ 
أعظاااام المصااااائي علااااى  وإ راااا، أن مصاااايهة مااااوت النهااااي 

فعاا  عائشااة , المساالمي ؛ ولهااذا جاااات األحا ياا  الصااحيحة بااذل،
أو كشااف سااتراع , باباااع بينااه وبااي  الناااس  ّللَ فااتل  سااول ا: هالااي ’

علاى ماا  هه ما  حسا   ّللَ فحماد ا, فإذا الناس يصالون و اا أباي بكار
 تتتا ن هتتتا )): فقاااال, فااايهم بالاااذل  ههااام ّللَ و جااااا أن يخلفاااه ا, حاااالهم
 يحلت   صتيا  مرتيبة  ل  ن متا نحتث متن الاتا  نو متن المتؤماين ن    الاا 
محت  لتن  غيتري؛  تن، نحتثاي متن ن   و   عن المريبة الح  ترتيب حو مريب

 .(2)((ريبح عليو من م   ة ن ث  بيررا   م   
  ّللَ لما كاان الياوم الاذل   ا  فياه  ساول ا)): هال وع  أن  

                                                 

 .11   ربم 2/17 مسلم و, 28 ربم   2/85 مع الفح، البخاري   (1)

, 2/117 ماجتو و ير  وصددو اصلباا     صتدي، ا تن , 2899 ربم  ماجو نخرجو ا ن   (2)
 .8/171  البثا ة والاها ة: وااظر, 2221 ربم  رديدة واصحاد ب ال
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فلما كان اليوم الاذل ماات فياه أظلام , (1)المدينة أضاا منها ك  ريا
وإنااا لفااي  ،(2)األياادل  ّللَ ومااا نفضاانا عاا   سااول ا, منهااا كاا  راايا

 .(5)((هلوبنا (4)كرنانحتى أ (3) فنه
 –  ّللَ بعاد وفااة  ساول ا – هاال أباو بكار : هال وع  أن  

ي و هاا،   ّللَ ا كاان  ساول اانطلا بنا إلى أم   أيم  ن و ها كما: لعمر
 ير لرساوله  ّللَ ما يهكي،؟ فما عند ا: فقاإ لها ،فلما انتهيا إليها بكي

، ير لرسوله  ّللَ إني ألعلم أن ما عند ا: هالي  , ولكا  أبكاي أن
فجعاال يهكياان  ،فهيجتهماا علاى الهكااا, الوحي هد انقطع ما  الساماا

 .(6)معها
                                                 

 .22/57  تدفة اصحوذي: ااظر. ن رق من المث اة ك    ء: نضاء ماها ك    ء  (1)
. ود ما عليو من الحترا  والغبتار وادوهمتاوهو تدر ك الش ء لي : من الاف : وما اف اا  (2)

 .22/55  حوذيتدفة اص :ااظر
 .22/55  حوذيتدفة اص: ااظر. ني مشغولو،  ث او  لث: وإاا لف  د او  (3)

 ر تث ناهتم لتم   تثوا بلتو هم علتى متا كااتت عليتو متن الرتفاء واصلفتة : ححى ناكراا بلو اا  (4)
ولتم  ترد , متن الحأ يتث والحللتيم هم متن الرستود و هثا، ما كا،  مث  مادة الوح  عالاهطا

نكمتت  الاتتا  إ مااتتاي  ناهتم لتتم   تتثوها علتتى متتا كااتتت عليتتو متن الحرتتث ق؛  تتن، الرتتدا ة 
 .22/55  حوذيصتدفة ا: ااظر. وترث هاي 

 ماجتتو وا تتن   23321 تتربم  ,3/15  ونحمتتث, 3125   تتربم 8/859  الحرمتتذي وصتتددو  (5)
 ،>إستااد  صتدي، علتى  ترط الرتديدين<:    البثا ة والاها ة وباد ا ن كثير, 2132 ربم 

 .2/173 ماجو صدي، ا ن : وااظر, 8/171
 ترحو  ت  : وااظتر. واللف  من المرثر ن, 2138 ربم  ماجو وا ن , 1181 ربم  مسلم   (6)

 .21/111  الاووي
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 :وما أحس  ما هال القائ 
 مرتتتتتيبة وت لتتتتتث بر لكتتتتتَ   اصتتتتت

 

تتت   ثواعلتتتم  تتتأ، المتتترء  يتتتر مخل 
  تتتنذا ذكتتتر  مرتتتيبة تستتتلو  هتتتا 

 

  تتتاذكر مرتتتا ك  تتتالاب  مدمتتتث 
هاااذا  ةن الاااد وس والفوائاااد والعهااار المساااتفا إ :وخالصتتتة الهتتتود 

 :ومنها,   كثيرةحالمه
 .أعظم مصيهة أ يي بها المسلمون موت النهي  - 5

لفااراههم ناا ول ؛ وت النهااي إنكااا  الصااحابة هلااوبهم بعااد ماا - 2
 .وانقطاعه م  السماا ،الوحي

, والوالاد, والولاد, أحاي إلاى المسالمي  ما  الانف  النهي  - 3
وهد ظهر ذلا، عناد موتاه باي  القرياي والهعياد ما  , والناس أجمعي 
 .ب  وجميع المسلمي , أ حاب النهي 

يا في ك  را  ّللَ محهة الصحابة لإلهتداا والتأسي برسول ا - 4
كماا فعا  أباو بكار , م  أمو  الدي  حتى في زياا ة النسااا كهاا  السا 

 .^وعمر 
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 ميراثه : المبحث الرابا كعر
: عناد موتاه  ّللَ ما ترك  ساول ا)): هال ع  عمرو ب  الحا س 

اا, وإ عهااداع , وإ  ينااا اع , هماااع        إإ بغلتااه الهيضاااا , وإ راايئاع , ةع وإ أما
[ إبا  الساهي ]جعلهاا [ رهابخي اع ضا وأ], حهوساال ،[التي كان يركهها]

 يناا اع، وإ   ّللَ ما ترك  ساول ا)): هالي ’وع  عائشة  ،(1)(( دهة
 .(3)(((2)بشيا ىأو   هماع، وإ راة، وإ بعيراع، وإ 

وذل، ألنه لم يهعا   ،(4)((ال اورف ما تركاا  هو صثبة)): وهال 
, وناذيراع  ،ومهشاراع , يااع إنماا بعا  ها  ،و ازنااع  ،جابياع ليموال يهع  

و ساله  ّللَ وهاذا هاو راأن أنهيااا ا, وسراجاع منياراع , بإذنه ّللَ و اعياع إلى ا
إ، , إ، الللمتاء ورثتة اصابيتاء)): عليهم الصالة والسالم؛ ولهذا هال 
إاما ورثوا الللم  من نخذ  نختذ   اصابياء لم  ورثوا د ااراي وال درهماي 

                                                 

 ظ متتتن هتتتتذ الفتتتواص, 1112  3295, 1921, 1573, 1739 تتتربم , 8/381 البختتتاري   (1)
 .المواضع

 .2138 ربم  مسلم   (2)
 ى هث تهثم ناو نوصت  نما نمور الث ن, لو ماد  كن إذ لم ؛ني لم  وص  ثلب مالو وال  ير   (3)

, و نجتتا ة الو تتث, وإختتراج المشتتركين متتن ج  تترة اللتتر , ونهتت   يحتتو,  كحتتا  ا   وستتاو ابيتتو
 .22/97   رح الاووي: ااظر. و ير ذلك  وملك اليمين  والرالة

 تتتربم , ون تتت   كتتتر , البختتتاري  تتت  عتتتثة مواضتتتع متتتن حتتتث ب عائشتتتة ومالتتتك  تتتن نو   (4)
 مستتتتتتتتتتتتتتتتتلم و. 7328و, 1717و, 1711و, 8385و, 1112و, 1231و, 3721و, 3293
 .واللف  للائشة عاث مسلم, 2712و, 2789و, 2785و, 2787 ربم 
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 .(1)((وا ر  دَ   
بينمااا اباا  : فعاا  سااليمان باا  مهااران, ذلاا، الصااحابة  وهااد فهاام

علاى ماا : أعراباي فقاال إذ مار   ،يوماع معاه نفار ما  أ احابه مسعو  
 علااااى ميااااراس محمااااد )): ا؟ هااااال اباااا  مسااااعو   إاجتمااااع هاااا

 .(2)((مونهيقس  
؛  هوالعلم واإهتاداا بهديا ،هو الكتاب والسنة فميراس النهي 

وإ , وإ أماة, وإ عهاداع , وإ  يناا اع , اع ولم يترك   هم ولهذا توفي 
اع جعلهاااا  ااادهة إبااا  ضااا أو ،إإ بغلتاااه, وإ رااايئاع , وإ رااااة, بعياااراع 
 .السهي 

و  عاااه مرهوناااة عناااد  تاااوفي النهاااي )): هالاااي ’وعااا  عائشاااة 
كااان  وهااذا يهااي  أن النهااي  ،(3)((يهااو ل بثالثااي   اااعاع ماا  رااعير

ولهااذا لاام يسااأل الصااحابة  ويسااتغني عاا  الناااس؛,   ماا  الاادنياَلاايتق
و بمااا إ  ،أو يقتاار  ماانهم؛ ألن الصااحابة إ يقهلااون  هنااه ،أمااوالهم
ا على أحاد فعدل إلى معاملة اليهو ل؛ لئال يضي   , منه الثم  نيقهضو

                                                 

 ,2/52 ماجتتتو وا تتتن   1151 تتتربم  ,8/19  والحرمتتتذي  3112 تتتربم  ,3/327 داود ن تتتو   (1)
صتدي، البختاري :   وااظتر2/13 ماجو وصددو اصلباا     صدي، سان ا ن   113 ربم 

 . 15حيب روا  مللهاي  بب  الدث ب ربم 
 . 18ص   نخرجو الخطيا البغثادي  ساث      ر  نصدا  الدث ب  (2)

: ااظتترو,  2123 تتربم  مستتلم و, وكتترر   فوائتتث   تت  عشتترة مواضتتع  1215 تتربم  البختتاري  (3)
 . 1/12جميلها    مخحرر البخاري لبلباا  
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يصايهه الجاوع وهاو حاي؛ ولهاذا يمار  وهد كان  ،(1) م  أ حابه
, ناا   ّللَ وهادت فاي أبياات  ساول اوماا أ   ،ويمضي الشهر والشهران

: كم؟ هالاايتمااا كااان يقياا: عاا  الجميااع ّللَ هااال عااروة لعائشااة  ضااي ا
متتتال  )):  وماااع هاااذا كاااان يقاااول ،(2)((...التمااار والمااااا: األساااو ان))

  متتتا مثلتتت  ومثتتت  التتتثايا إال كراكتتتا ستتتار  تتت   تتتوم صتتتائف  وللتتتثايا
 .(3)((ثم راح وتركها   اسحظ  تدت   رة ساعة من اهار

س والفوائااد والعهاار فااي هااذا المهحاا  ن الااد وإ :وخالصتتة الهتتود
 :ومنها, كثيرة
 ،األنهياااا علاايهم الصااالة والسااالم لاام يهعثااوا لجمااع األمااوال - 5

لهاذا ووإ راجهم م  الظلمات إلى الناو ؛  ،وإنما بعثوا لهداية الناس
فم  أ ذه أ ذ بحل  ،وإنما و ثوا العلم ،وإ   هماع  لم يو ثوا  ينا اع 

 .وافر

كاي الفاني؛ وإنماا هاو كالراي الدنيا وحطامها ف  زهد النهي - 2
 .ثم  ا  وتركها ،الذل استظ  تحي رجرة

فهو يقتر  ويره  حتاى  ،ع  س ال الناس استغناا النهي  - 3
                                                 

 . 22/13   رح الاووي: ااظر (1)

 . 22/153 مع الفح، البخاري : ااظر (2)

وإستتتااد  < :8/151  وبتتتاد ا تتتن كثيتتتر  تتت  البثا تتتة والاها تتتة  1718   تتتربم 1/281  نحمتتتث  (3)
, 139 تربم   رتديدةاصحاد تب ال: وااظتر, و يتر   1377   تربم ونخرجو الحرمتذي, >جيث

 .1/152  وصدي، الحرمذي
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 أ حابه؛ ولهذا مات و  عه مرهونة في ثالثي   ااعاع  ىلعإ يكلف 
 .م  رعير

؛ ولهااذا يمضااي د عنااد النهااي يااوهلااة مااا فااي ال ،راادة الحااال - 4
هم توإنمااااا كااااان يقياااا, الشااااهر والشااااهران ولاااام توهااااد فااااي أبياتااااه نااااا 

 .األسو ان
 ّللَ وأسااأل ا, وسااالمه عليااه مااا تعاهااي اللياا  والنهااا  ّللَ فصاالوات ا

وأن يحشاارنا فااي , لعلااي العظاايم أن يجعلنااا ماا  أتهاعااه المخلصااي ا
 .زمرته يوم الدي 
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 كلى أمته حقوقه : المبحث الخامس كعر
اإليمااان : منهااا, وهااي كثياارة ،حقااو  علااى أمتااه للنهااي الكااريم 

وجاوب و, وتصديقه في ك  ما جاا باه  ،هوإع وفعالع  الصا   به 
 ىووجااوب التحاااكم إليااه والرضاا ،والحااذ  ماا  معصاايته  ،هتااطاع

تهاعه واتخااذه هادوة او, وإ تقصير بال غلو    وإن اله من لته , بحكمه
األها  والماال و, لانف ومحهتاه أكثار ما  ا, وأسوة في جمياع األماو 
واحترامااه وتااوهيره ونصاار  ينااه والااذب عاا  , والولااد والناااس جميعاااع 

إ، متتتن ن  تتت  ن تتتامكم  تتتوم )):  والصاااالة علياااه؛ لقولاااه, سااانته 
متن      تأكثروا علت, و يتو الرتلهة, و يو الافخة, خلق آدم: ال ملة  يو
! ّللَ ياا  ساول ا: فقال  ج  ،(( ن، صالتكم ملروضة عل     الرالة  يو

    إ، ا)): هااال. كيااف تعاار   ااالتنا علياا، وهااد أ مااي؟ يعنااي بليااي
 .(1)((م على اصر  ن، تأك  نجساد اصابياءحر  
 :تيإلي، هذه الحقو  بالتفصي  واإليجاز كاآلو
: تعاالى اّللَ  وتصاديقه فيماا أتاى باه هاال اإليمان الصا   به  - 5

ول و  َوالا و﴿ ا وا   ا    َوَرس  يترة َ آم  َمل توَ، َخب  َمتا َتل  َاتا َوا       ي نَاَ ل 
, (2)﴾ر  ال ذ 

ا وا    تا    ﴿ ن    تا    َ آم  م  ي   تؤ  تَ   ال تذ  تَ   اص َم  تول و  الا ب  تو    َوَرس  ل  َمات تو  َوات ب   َوَكل 

                                                 

 ,3/92والاستتتائ    2258 تتتربم  ,2/811 ماجتتتو وا تتتن   2272 تتتربم  ,2/178 داود ن تتتو   (1)
 .2/297  وصددو اصلباا     صدي، الاسائ   2371 ربم 

 .5: ا  ة, سورة الحغا ن  (2)
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و،َ  َحتتث  َ َوآم  ﴿, (1)﴾َلَلل ك تتم  َته  تتوا ا   تتول و  َ تتا نَ  َهتتا ال تتذ  َن آَما تتوا ات ه  ا تتوا   َرس 
تتر  َلك تتم  

ف  تتو  َوَ غ  تتوَ،    ش  ا َتم  َلتت  ل ك تتم  ا تتوري تتو  َوَ    َمح  ح  تتن ر  ن  م  َلتتي  ف  ت ك م  ك    تتؤ 
تتتيمة  ح  تتتورة ر  َاا ﴿, (2)﴾َوا    َ ف  َحتتتث  ا تتتا نَع  تتتول و  َ ن  تتتا    َوَرس  ن    م  َوَمتتتن ل تتتم    تتتؤ 
ا يري
ر  َن َسل  َكا   نبات  الاا  ححى  شتهثوا  نمر  ن،)): وهال , (3)﴾ل ل 
 .(4)((و ؤماوا    و ما جئت  و    ن، ال إلو إال ا

, أ ساله للجا  واإلنا  ّللَ وأن ا, هو تصاديا نهوتاه واإليمان به 
ومطابقاة تصاديا القلاي باذل، , وتصديقه في جميع ما جاا باه وهالاه

فاااإذا اجتماااع التصاااديا باااه بالقلاااي , ّللَ بأناااه  ساااول ا, راااها ة اللساااان
 العماا  بمااا جاااا بااه تاامَ بثاام تطهيااا ذلاا،  ،نطااا بالشااها ة باللسااانوال

 .(5) اإليمان به

يماان فاإذا وجاي اإل, والحاذ  ما  معصايته وجوب طاعته  - 2
هاال , وتصديقه فيما جاا به وجهاي طاعتاه؛ ألن ذلا، مماا أتاى باه ،به

توا  ا  َ ﴿: تعالى يل  توَلو  َ ا نَ  َها ال ذ  َن آَما توا  نَط  تو  َونَاتح م    َوَرس  ا َعا  َوالَ َتَول تو 

                                                 

 .285: ا  ة, سورة اصعرا   (1)

 .15: ا  ة, سورة الدث ث  (2)
 .23: ا  ة, ورة الفح،س  (3)

 .12   ربم 2/81 مسلم   (4)

 .1/839  للهاض  عيا  الشفاء  حلر ف حهوق المرطفى : ااظر  (5)
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و،َ  تتتتتَمل  تتتتتو  ﴿ ,(1)﴾َتس  و   َوَمتتتتتا َاَهتتتتتاك م  َعا  تتتتتذ  تتتتتود  َ خ  س  َوَمتتتتتا آَتتتتتتاك م  الر 
وا تو  ﴿ ,(2)﴾َ ااَحه  ا َمتا َعَلي  ، َتَول توا َ ن  توَد َ تن  س  توا الر  يل 

َ َونَط  توا ا   يل  ب    نَط 
ح م  َوإ   ل  َم  ا ح  ك م م  َ  َوَعَلي  َم  واَما ح  َحث  و   َته  يل  َذر  ال ذ  َن ﴿, (3)﴾، ت ط  َيد  َ ل 

م  َعتتتَذا ة نَل تتتيمة  تتتيَبه  َاتتتةة نَو    ر  ح  م     تتتيَبه  تتتر    نَ، ت ر  وَ، َعتتتن  نَم  , (4)﴾  َختتتال ف 
ع  ﴿ تا َوَمن   ط  يمي ا َعظ  توَلو  َ َهتث  َ تاَ  َ تو  ي َ َوَرس  َ ﴿, (5)﴾ا   تص  ا   َوَمتن َ ل 

وَلو  َ َهث  َض  يايتا    َضتالالي َوَرس  ب  تع  ا  َ ﴿, (6)﴾م  تو  َوَمتن   ط  ل  خ  توَلو    ث   َوَرس 
تيم   َلظ  َفتو    ال  يَهتا َوَذل تَك ال  َهتار  َخال تث  َن    َها اصَا  ح  ن َتد  ي م  ر   * َجا ا   َت  

تتص  ا  َ  يَهتتا وَ َوَمتتن َ ل  ا    ا َخال تتثي تتو  َاتتاري ل  خ  وَد     ث  تتث  تتوَلو  َوَ َحَلتتث  ح  َلتتو   َوَرس 
ينة  ه   .(7)﴾َعَذا ة م 

متتن نطتتاعا   هتتث )):  ّللَ هااال  سااول ا: هااال وعاا  أبااي هرياارة 
هاال  ساول : هال وعنه , (8)((   ومن عراا   هث عرى ا     نطاع ا
ياا  ساول  :هاالوا ,ىك  الاا   ثخ  ال اة إال متن ن ت)):  ّللَ  سول ا

                                                 

 .12: ا  ة, سورة اصافاد  (1)

 .7: ا  ة, سورة الدشر (2)
 .81: ا  ة, سورة الاور (3)

 .13: ا  ة, سورة الاور  (4)

 .72: ا  ة, سورة اصح ا   (5)
 .31: ا  ة, رة اصح ا سو  (6)

 .21, 23: ا  حا،, سورة الاساء  (7)

 .7237 ربم   23/222 مع الفح، البخاري   (8)
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رتتاا   هتتث ومتتن ع  متتن نطتتاعا  دختت  ال اتتة: وماا  يااأبى؟ هااال! ّللَ ا
 .(1)((ىن 

 لثتتتت  تتتين  تتتثي )):  ّللَ هاااال  ساااول ا: هاااال وعااا  ابااا  عمااار 
تتوج  , وحتتث  ال  تتر ك لتتو    الستتاعة  الستتيف ححتتى  لبتتث ا ر بتت   َ  ل 

تتوج  , رمدتت  تدتتت ظتتَ    تت د  التتَذ   َ  ل  , علتتى متتن ختتالف نمتتري غار  والر 
 .(2)((ماهم  هو مومن تشبو  هو

, ههتاداا بهدياواإ ،األماو  واتخاذه هدوة في جميع ،تهاعه ا - 3
ب وَ، ا  َ ﴿: هال تعالى ، ك اح م  ت د  ك م  ا    ب    إ  ب  ب  وا     د  ل  ر  َلك تم   َ ات ب 

ف   َوَ غ 
ا وَ ك م  َوا     تيمة ذ  ح  تورة ر  تَوةة ﴿, (3)﴾ َ ف  تود  ا    ن س  َلَهتث  َكتاَ، َلك تم    ت  َرس 

تتو ا  َ  ج  َمتتن َكتتاَ، َ ر 
اَحَستتَاةة لَ  يتتري

َ َكث  تتَر َوَذَكتتَر ا   َم ا خ  َيتتو  هااال و, (4)﴾ َوال 
و،َ ﴿: تعاااالى َحتتتث  تتتو   َلَلل ك تتتم  َته  ل  فيجاااي الساااير علاااى هدياااه  ،(5)﴾َوات ب 

 متن ر تا عتن ستاح  )): هاال , والحذ  ما  مخالفتاه ،والت ام سنته
 .(6)(( لي  ما 

                                                 

 .7152 ربم  23/119 مع الفح، البخاري   (1)
ببت  الدتث ب  ,1/95  البخاري مع الفتح، مللهتاي و  8221 ربم  ,2/91  نحمث    المساث  (2)

 .3/5  صدي، ال امع: وااظر ,‘ وحساو اللالمة ا ن  ا   1921ربم 
 .32: ا  ة, سورة آد عمرا،  (3)
 .12: ا  ة, سورة اصح ا   (4)

 .285: ا  ة, سورة اصعرا   (5)

 .8213 ربم   9/221 مع الفح، البخاري   (6)
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, ي أكثاار ماا  األهاا  والولااد والوالااد والناااس أجمعاا محهتاه  - 4
ك تم  ﴿: تعالى ّللَ هال ا َواج  تَواا ك م  َونَ   خ  ك م  َوإ  َاتآ   ك م  َونَ   ، َكتاَ، آَ تا   ب    إ 

َ، َكَستتاَدَها َوَمَستتاك ن   َشتتو  وَهتتا َوت َ تتاَرةة َتخ  ح م  َحَر   تتَوادة اب  تتيَرت ك م  َونَم  َوَعش 
تتَن ا     ك م َم  َلتتي  َاَها نََحتتا  إ  َضتتو  َهتتاد  َتر  تتول و  َوج  تتوا    َوَرس  و  َ َحَر  ر  يل  تت  َستتب    

ر    َوا    َحح تتى َ تتأ ت َ  ا     تتأَم  ينَ     تته  َفاس  َم ال  َهتتو  ي ال  تتث  وعاا  أناا  , (1)﴾ الَ َ ه 
 ّللَ هال  سول ا: هال  :(( ال  تؤمن نحتثكم ححتى نكتو، نحتا إليتو

وهد ثهي فاي الحادي  أن ما   ،(2)((من ولث  ووالث  والاا  نجملين
وذلا، عنادما ساأله  جا  عا   ،جتماع معه فاي الجناةثواب محهته اإ
ماا أعاد ت لهااا  ،ّللَ ياا  سااول ا :؟ هاال((متا نعتتثد  لهتا)): السااعة فقاال
: هاال ،و ساوله ّللَ ولكناي أحاي ا, وإ  ادهة, وإ  االة, كهير  يام

هاال أناا  فماا فرحناا بعااد اإلساالم فرحاااع  ،(3)((أاتت متع متتن نحببتت ))
 ّللَ فأناااا أحاااي ا, ((ك متتتع متتتن نحببتتتت ناتتت)):  أراااد مااا  هاااول النهاااي

فااأ جو أن أكااون معهاام وإن لاام أعماا   ،وعماار, وأبااا بكاار, و سااوله
 .(4)بأعمالهم

ما   ألني أحي إلاَي  ّللَ  سول ا اي: ولما هال عمر ب  الخطاب 
                                                 

 .11: ا  ة, سورة الحو ة  (1)

 .11   ربم 2/17 مسلم , 28 ربم   2/85 مع الفح، البخاري   (2)
  1/1231 مستتتلم و  1217  و3155 تتتربم  ,23/232و  22/887 متتتع الفتتتح، ري البختتتا (3)

 .1139 ربم 
 .1139   ربم 1/1231 مسلم   (4)
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ال والتذي افست   يتث  ححتى )):  فقاال النهاي ،ك  ريا إإ م  نفسي
ألنااي  ّللَ فإنااه اآلن وا :فقااال لااه عماار, ((نكتتو، نحتتا إليتتك متتن افستتك

وعاا  اباا  , (1)((ا ،  تتا عمتتر)):  فقااال النهااي ،ماا  نفسااي أحااي إلااي  
 ّللَ يااا  سااول ا: فقااال  ّللَ جاااا  جاا  إلااى  سااول ا: هااال مسااعو  

:  ّللَ كيف تقول في  ج  أحي هوماع ولم يلحا بهم؟ فقال  ساول ا
 .(2)((المرء مع من نحا))

: يقاول  ّللَ ناه سامع  ساول اأ وع  العهاس ب  عهاد المطلاي 
و مدمتتث , و اإلستتالم د اتتاي , ر تتاي     ذاق طلتتم اإل متتا، متتن رضتت   تتا))

 .(3)((رسوالي 
متن كتا، : ثالف من كن  يتو وجتث  هتن حتالوة اإل متا،)):  وهال

,    ون،  دا المترء ال  دبتو إال , نحا إليو مما سواهما ورسولو      ا
كمتتتا  كتتتر  ن،   ماتتتو    ن، ناهتتتذ  ا ون،  كتتتر  ن،  لتتتود  تتت  الكفتتتر  لتتتث

 .(4)(( هذ     الاار
، ذا  طعاام اإليمااان ووجااد لتعااالى لااذ ّللَ قااه اوإراا، أن ماا  وفَ 

و ساوله   ّللَ ا ىويتحم  المشاهة في  ضا ،فيستلذ الطاعة, حالوته
                                                 

 .1131   ربم 22/813 مع الفح، البخاري   (1)

 .1112  ومسلم   ربم 1235   ربم 22/887 مع الفح، البخاري   (2)
 .31   ربم 2/11 ومسلم    صديد  (3)

  وتهتتتثم تخر  تتتو  13   تتتربم و2/11 مستتتلم و  21 تتتربم  ,2/71 الفتتتح، متتتع البختتتاري   (4)
 .11ص
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 , وإ يسل، إإ ما يوافا رريعة محمد ؛ ألنه  ضي باه  ساوإع ,
 :؛ ولهذا هال القائ  دهاع أطاعه وأحهه، وم  أحهه م  هلهه 

تتهتتر ح  ظ  وناتتت ت  اإللتتو تلرتت    و  ب 
 

  تتث ع   هتتذا للمتتري  تت  الهيتتا    
تتلتتو كتتا، ح     صتتادباي صطلحتتو َك ب 

 

طيتع  م   ا  د  لمن     دا  إ، الم   
(1) 

وامتثال , تهاع سنتهاو, هتداا به تظهر في اإ وعالمات محهته  
وفاي , فاي الشادة والر ااا,  اباهوالتاأ ب با, واجتنااب نواهياه, أواماره

إ إو, وهثار موافقتاه, وإ ر، أن م  أحاي رايئاع هثاره, العسر واليسر
 .(2)عياع ويكون مد   ،لم يك   ا هاع في حهه

التث ن )):  النصايحة لاه؛ لقولاه: وإ ر، أن ما  عالماات محهتاه
وصئمة المستلمين , ولرسولو, ولكحا و,    )): ا لم ؟ هالنهل ،((الاريدة

وطاعتااه فيمااا , التصااديا بنهوتااه:  والنصاايحة لرسااوله, (3)((عتتامحهمو
, ونصرته وحمايته حياع وميتاع ,  از تهوم  , واجتناب ما نهى عنه, أمر به

, والااااذب عنهااااا ،وتعليمهااااا, وتعلمهااااا ،والعماااا  بهااااا ،وإحياااااا ساااانته
 .(4)وه ابه الجميلة, والتخلا بأ الهه الكريمة, ونشرها

تتتا    ﴿: نصااارته كماااا هاااال تعاااالىاحتراماااه وتاااوهيره و - 1 ا تتتوا    م  ل ح ؤ 
                                                 

 .1/813و   1/819  الشفاء  حلر ف حهوق المرطفى  (1)
 . 1/872 –851  ىالشفاء  حلر ف حهوق المرطف: ااظر  (2)

 .88   ربم 2/71 مسلم   (3)

 .851- 1/851  يا عللهاض    ىالشفاء  حلر ف حهوق المرطف  (4)
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و    ر 
و   َوت َوَب  ر  ول و  َوت َلَ   َن ﴿, (1)﴾َوَرس  وا َ تي  م  َ تا نَ  َهتا ال تذ  َن آَما توا ال ت َهتَث 

تتتيمة  يعة َعل  َ َستتتم  ،  ا   َ إ  تتتوا ا   تتتول و  َوات ه   َوَرس 
َلل تتتوا ﴿, (2)﴾َ تتتَثي  ا    ال َت  

َعاءَ  س   د  َعاء  الر  َاك م  َكث  ا ود  َ ي  ك م َ ل  ي  .(3)﴾َ ل   
وذل، عناد  ،وتوهيره إزم كحال حياته, بعد موته وحرمة النهي 

والاادعوة , وتعلاام ساانته, وسااماع اساامه وساايرته, وساانته, ذكاار حديثااه
 .(4)ونصرتها, إليها
َ َوَمالئ َكَحتتو    َرتتل  ﴿: تعااالى ّللَ هااال ا الصااالة عليااه  - 6 ،  ا   وَ، إ 

ا تل يمي وا َتس  و  َوَستَل م  َ   َ ا نَ  َها ال ذ  َن آَما وا َصل وا َعَلي   وهاال, (5)﴾َعَلى الا ب 
 :(( ..  عليو  هتا عشتراي     ى اصالة صل   ى علَ  من صل))(6) ,وهاال  :
 :(( وصتلوا علتَ    وال ت للتوا ببتري عيتثاي , ال ت للوا  يوتكم ببتوراي 

البخيت  متن ذكتر  )):  وهاال, (7)((حمغات  حيتب كاتبل ن، صتالتكم ت

                                                 

 .9: ا  ة, سورة الفح،  (1)

 .2: ا  ة, سورة الد را   (2)
 .13: ا  ة, سورة الاور  (3)

 .121و  1/898  الشفاء  (4)

 .81: ا  ة, سورة اصح ا   (5)
 .351   ربم 2/155  ^نخرجو مسلم عن عبث ا    ن عمرو   (6)

 داود صدي، ن ت  : وااظر  5521 ربم  ,1/317ونحمث   1211 ربم  ,1/125 داود ن و   (7)
2/353. 
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  بوم م لساي لم  تذكروا لما ج)):  وهال, (1)((علَ   عاث   لم  رَ   
   تن،  تاء عتذ هم, وا على ابيهم إال كا، علتيهم تترةولم  رلَ ,  يو    ا

ين  ت  اصر  حمالئكتة ستيا    إ، )): وهال , (2)((وإ،  اء  فر لهم
ر م ناتف )):  للنهي وهال جهري  , (3)(( بلغوا  من نمح  السالم

تتتنو  َ  –ناتتتف عبتتتث  تتتذ   –ث ل  :  فقاااال ،((عليتتتك عاتتتث   لتتتم  رتتتَ   رَ  ك 
م ما من نحث  ستلَ )):  ّللَ هال  سول ا وع  أبي هريرة , (4)((آمين))

 .(5)((عليو السالم نردَ ححى روح   عل       ا إال ردَ  م عل    سلَ 
اإلماام ابا  القايم  مواط  كثيرة ذكر منهاا وللصالة على النهي  *
 الصاالة علياه : واحداع وأ بعي  موطناع منها على ساهي  المثاال ‘

وعناد , وبعاد إجاباة الما ذن, وعند الخروه منه, عند   ول المسجد
في الصاالة، وفاي  االة الجناازة،  وفي التشهد, وعند الدعاا, اإلهامة

ههاا   موعناد اجتماااع القااو, يااوم الجمعااةوفاي الصااها  والمساااا، وفاي 
, اسامه ةوعناد كتابا, كخطهتاي  االة الجمعاة: وفاي الخطاي, تفرههم

                                                 

 .3/277  صدي، الحرمذي: وااظر, و ير   3812 ربم  ,8/882الحرمذي   (1)
 .3352   ربم 3/212صدي، الحرمذي : ااظرو, الحرمذي  (2)

 .2/171  اصلباا     صدي، الاسائ  ووصدد  2151 ربم  ,3/13الاسائ   (3)

وصددو اصراتؤوط  ت    7182 ربم  ,1/181ونحمث   2555 ربم  ,3/291ة ما ن خ    (4)
 .اص هام

 .2/153 داود وحساو اصلباا     صدي، ن   , 1212 ربم   1/125 داود نخرجو ن و   (5)
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وعلاى , وه ار  عااا القناوت, وفي أثناا  الة العيدي  بي  التكهيرات
 ،وعنااد الهاام والشاادائد, وعنااد الوهااو  علااى ههااره, الصاافا والمااروة
وغيار ذلا، ما  , وعقي الذني إذا أ ا  أن يكفر عنه, وطلي المغفرة

 .(1)في كتابه ّللَ ا المواط  التي ذكرها  حمه
 إإ حادي  أنا   ولو لم يار  فاي فضا  الصاالة علاى النهاي 

. (2)عليو عشر صتلوا     اى صالة واحثة صل   ى عل   من صل  ))لكفى 
,  هتتا عشتتر ستتيئا عاتتو  وحتتط    (3)[لتتو  هتتا عشتترة حستتاا     كحتتا ا]

 .(4)((ور لو  ها عشر درجا 
، ﴿: هال اّلَل تعالى، مه بحك ىوجوب التحاكم إليه والرض - 7 َ تن 

َلتى ا     د و   إ   َ تر 
ء    َ ت  

ح م     ا توَ،   تا    تَاَاَ ع  م  تود  إ ، ك اتح م  ت ؤ  س  م   َوالر  َيتو   َوال 
َستتن  َتتتأ و  الي  تترة َونَح  تتر  َذل تتَك َخي  ا تتوَ، َحح تتَى ﴿, (5)﴾ا خ  م  تتَك الَ   ؤ  َ تتالَ َوَر َ 

وَ،   يَما َ َ رَ  تا َبَ تي َت    َدَك م  م  تا َم  م  َحَرجي ته  س  وا      نَاف  ث  م  ث م  الَ َ    اَه   َي 

                                                 

 لإلمتتتتام ا تتتتن  م صاتتتتااالم علتتتتى خيتتتتر ستتتتراجتتتتع كحتتتتا  جتتتتالء اص هتتتتام  تتتت  الرتتتتالة وال  (1)
 .‘الهيم 

 .[و]السياق  هح     (2)

 .21381   ربم 1/19  ة    مساث نحمثطلدن   هذ  ال  ادة من حث ب   (3)
  2/882  والدتتاكم, (متتوارد) 1392ربم  تت حبتتا، وا تتن    21853 تتربم  ,3/112  نحمتتث  (4)

 .18ص   وصددو اصراؤوط    تدهيهو ل الء اص هام
 .89: سورة الاساء ا  ة  (5)
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ا ل يمي وا  تَس   . ويكون التحاكم إلى سنته ورريعته بعده ،(1)﴾َو  َسَل م 
, و سااوله ّللَ فهااو عهااد  ،بااال غلااو وإ تقصااير إن الااه مكانتااه  - 8

وهاو ,  وهاو سايد األولاي  واآل اري, وهو أفض  األنهيااا والمرسالي 
ولكناه ماع ذلا، بشار , والحاو  الماو و  ، احي المقام المحمو 

كمااا هااال  ،ّللَ إ مااا راااا اإإ يملاا، لنفسااه وإ لغيااره ضااراع وإ نفعاااع 
ي َختتَ آئ ن  ا    ﴿: تعااالى اتتث  تتَا َوال ب تت  ال  نَب تتود  َلك تتم  ع  َغي  َلتتم  ال   َوال نَع 

تتع   ،  نَت ب  اَ تت  َمَلتتكة إ  َلتت    نَب تتود  َلك تتم  إ  ال  َمتتا   تتوَحى إ  : وهااال تعااالى, (2)﴾إ 
ال  َمتتا َ تتاءَ ﴿ ا إ  تتا َوالَ َضتترا لي تت  َاف  س  تتك  ل َاف  ل  َلتتم  ا     ب تت  ال  نَم   َوَلتتو  ك اتتت  نَع 

تيرة 
 رة َوَ ش 

ال  َاتذ  ،  نََاتا  إ  توء  إ  َ  الس  تا  ر  َوَما َمس  َخي  َن ال  َثر    م  َحك  َا الَس  َغي  ال 
م      ا و،َ لَ َهو  م  ا﴿, (3)﴾ؤ  ا َوال َرَ تثي ل ك  َلك م  َضترا اَ   ال نَم  اَ ت   * ب    إ  ب ت   إ 

ا َحَدتثي ل  وا تو  م  تن د  تَث م  تَن ا    نََحتثة َوَلتن  نَج  يَرا   م  وهاد ماات , (4)﴾َلن     
 تتتة ﴿ ةإلااى يااوم القياماا ولكاا   ينااه بااا    ،كغيااره ماا  األنهياااا ا تتَك َمَي  إ 

ح و َي  م م  ا ه  تم  ﴿, (5)﴾،َ َوإ  تت  َ ه  ، َم  تَث نََ تن  ل  تَك ال خ  ل  ن َبب  َاا ل َبَشر  َم  َوَما َجَلل 

                                                 

 .18: ا  ة, سورة الاساء  (1)

 .82: ا  ة, سورة اصالام  (2)
 .255: ا  ة, عرا سورة اص  (3)

 .11 -12: ا  حا،, سورة ال ن  (4)

 .32: ا  ة, سورة ال مر  (5)
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و،َ  َخال ث  َمتو     * ال  ت   َذائ َهتة  ال  ا حوبهاذا يعلام أناه إ يسات ,(1)﴾ك    َاف 
َيتاَي ﴿وحده إ رري، له  ّللَ العها ة إإ ا تك   َوَمد  ،  َصتالَت   َوا س  ب ت   إ 
يَن  رَ َوَمَمتتتات         َلتتتاَلم  د   *َ   ال  تتتر    َونََاتتتا  نَو 

تتتَذل َك ن م  الَ َ تتتر  َك َلتتتو  َو  
ينَ  ل م  س   .(2)﴾ال م 
 .هينا محمد وعلى هله وأ حابهنوسلم على  ّللَ ا ىو ل

 

                                                 

 .38 -31: ا  حا،, سورة اصابياء  (1)

 .213 -211: ا  حا،, سورة اصالام  (2)
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